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1. OP[TO

Cementarnica “Usje” A.D. - Skopje (“Dru{tvoto” ili Usje) e osnovana vo Republika
Makedonija so sedi{te na ul. Boris Trajkovski 94, Skopje.
Glavna dejnost na Dru{tvoto e proizvodstvo i trgovija so cement, pakuvan cement,
gotov beton, klinker i drugi sli~ni proizvodi.

2. PRODA@BA
CEMENT: Povolnite vremenski uslovi vo posledniot kvartal od 2013 godina
doprinesoa za prodol`uvawe na proda`niot trend na doma{niot Pazar do krajot na
godinata rezultiraj}i so zgolemena potro{uva~ka na cement proceneta na 5% vo
odnos na 2012. Proda`bite na USJE go nadminaa obele`aniot trend, iskoristuvaj}i
ja sostojbata na nepromenet uvoz “flat import” vo odnos na 2012 godina. Iako cenite vo
posledniot kvartal bea podobri od cenite vo istiot period vo 2012, vlo{enite
pazarni uslovi vo sosednite zemji rezultiraa so namaluvawe na godi{nata prose~na
cena od 5% vo odnos na prose~nata cena vo 2012 godina.
Vkupniot izvoz na cement vo koli~ina za Kosovo se zgolemi za skoro 10% sledej}i go
pozitivniot pazaren trend vo zemjata.
VERTIKALNA POVRZANOST: Raboteweto na sektorot za gotov beton be{e
negativno pogodeno od intenzivnata konkurencija prisutna na pazarot rezultiraj}i
so ogromen pad na prodadenite koli~ini i zavr{uvaj}i so negativen operativen
rezultat. Proda`bata na agregati nezna~itelno se zgolemi vo odnos na 2012 godina
postignuvaj}i ist operativen rezultat.

3. TEKOVNI OPERACII
Rabotata na pe~kite i vo 2013 godina ja sledea pobaruva~kata so akcent staven na
optimizirawe na zalihite i rabotniot kapital vo tekot na godinata. Vo tekot na
2013 godina pe~ka br.3 rabote{e so 76% faktor na iskoristenost, dodeka pe~ka br.4
rabote{e so 41% faktor na iskoristenost. Melnicite za cement rabotea so faktor
na iskoristenost pomal od 35%.
Usje go obezbedi potrebniot cement za proektot na novata sekcija na avtopatot
Demir Kapija-Smokvica za fazata na realizacija vo 2013 godina.
Usje isto taka vovede vo redovna upotreba sredstvo za namaluvawe na
{estovalentniot hrom vo cementite so cel da go ubla`i rizicite po zdravjeto na
krajnite korisnici na cementot vo soglasnost so Evropskite zakoni.
Be{e napraveno natamo{no prilagoduvawe na cementite vo nasoka na namaluvawe na
emisiite na СО2. Vo tekot na 2013 godina se prekina so rabota na starata kotlara i
se premina celosno kon proizvodstvo na parea so nova postrojka so mnogu pomali
vlijanija na `ivotnata sredina.
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4. BEZBEDNOST I ZDRAVJE PRI RABOTA
Posvetenosta i naporite za u{te pogolemi dostignuvawa vo oblasta na bezbednost i
za{tita pri rabota prodol`uvaat i vo tekot na celata 2013 godina. Sorabotkata i
razmenata na iskustva i znaewa na grupacisko nivo pridonese postignuvawe na
povisoki standardi i rezultati.
Pottiknuvaweto na pogolema involviranosta na site vraboteni, osobeno na onie od
srednite i poniski sloevi, pridonese za zna~itelno zgolemuvawe na prijavenite
incidenti i bezbednosna kultura na ova kategorija. Vo 2013 godina ima{e vkupno
prijaveni 352 incidenti (nasproti 119 prijaveni vo 2012 godina), od koi 96% se ve}e
re{eni. Kon krajot na godinata be{e smenet i na~inot na vr{ewe na vnatre{ni
bezbednosni proverki preku aktivno i odgovorno involvirawe na „doma}inite“ na
lokaciite.
Zgolemuvaweto na bezbednosnata kultura i odnesuvawe na izveduva~ite se vr{e{e
preku primena na povisoki standardi i barawa, zapo~nuvaj}i od procesot na
kupuvawe, a zavr{uvaj}i so nivnite godi{ni evaluacii.
Na{ite dostignuvawa za bezbednost i zdravje pri rabota bea priznati so
dobivaweto na Nacionalna nagrada za najdobra praktika za bezbednost i zdravje pri
rabota za 2012 godina.
Sepak, ednata i edinstvena povreda vo posledniot kvartal na 2013 godina go
potvrduva faktot deka sekoga{ ima proctor za podobruvawe i deka procesot na
bezbednost i zdravje pri rabota e beskraen proces.

5. KORPORATIVNA OP[TESTVENA ODGOVORNOST
Korporativnata op{testvena odgovornost otsekoga{ e vo su{tinata na
filozofijata na TITAN i ima direktno i postojano vlijanie vrz negovoto
rabotewe kako delovno pretprijatie, kako i vrz negovite rabotni odnosi i
involviranost vo op{testvoto.
Vo fokusot na na{ata strategija za korporativna op{testvena odgovornost vo 2013
godina be{e procesot na komunikacija i interakcija so site zasegnati strani, so
svoite vraboteni, dobavuva~i, delovni partneri i institucii, kako i lokalnata i
po{irokata zaednica, preku razli~ni inicijativi i spodeluvawe na najdobri
praktiki.
Izvestuvawe za napredokot - Globalen dogovor na ON: Izve{taj za op{testvena
odgovornost i oddr`liv razvoj
Вo 2013 godina, Usje go izdade svojot ~etvrt Izve{taj za op{testvena odgovornost i
odr`liv razvoj, vo koj se sodr`ani site napori, zalo`bi, posvetenost i najdobrite
praktiki na Usje na poleto na op{testvenata odgovornost. Izve{tajot za
op{testvena odgovornost i oddr`liv razvoj be{e dostaven i prezentiran na site
zasegnati strani, istiot e objaven i na veb stranicata na Usje (www.usje.com.mk) i na
stranicata na Globalniot dogovor na Obedinetite Nacii kako Izvestuvawe za
napredokot.
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Proekti za razvoj na zaednicata
Kako dobar korporativen gra|anin, Cementarnica USJE prodol`uva so svojata
poddr{ka na proektite na Op{tina Kisela Vоda kade funkcionirame i rabotime,
vklu~uvaj}i gi, me|u drugoto, Proektot za partnerstvo so u~ili{tata, izgradba na 3
detski igrali{ta, poddr{ka na izgradba na dneven centar za deca so posebni
potrebi i novogodi{ni podaroci za decata, odbele`uvawe na katastrofalniot
zemjotres vo Skopje, poddr{ka na decata so posebni potrebi - Leten i sportski
kamp za deca so o{teten sluh, stipendii za MBA studii itn.
Obuka i razvoj na vrabotenite
Dru{tvoto kontinuirano se zalaga za razvivawe na svoite vraboteni, pritoa davaj}i
prioritet na bezbednosta i zdravjeto, za{tita na `ivotnata sredina, tehni~koto
znaewe, kako i na mekite ve{tini. Vo 2013 godina se ostvareni vkupno 6.644 ~asa
obuka na na{i vraboteni, {to pretstavuva indeks od 20,1 ~asa po vraboten. Vkupno
~asovi na obuka na na{i vraboteni i izveduva~i bea 6.793.
Razvojot na na{ite lu|e i izveduva~ite vo oblasta na bezbednosta i zdravjeto i vo
idnina }e prodol`at so zgolemen intenzitet. Ovaa godina, brojot na ~asovi na obuka
od oblasta na bezbednost i zdravje dostigna 793 ~asa za na{ite lu|e i 149 za
izveduva~ite.
Nagradi za op{testvena odgovornost
USJE osvoi Nacionalna nagrada za op{testvena odgovornost za odnosi na
pazarot
USJE osvoi prva nagrada, Nacionalna nagrada za op{testvena odgovornost, vo
kategorijata Odnosi na pazarot so proektot Poddr{ka na kupuva~ite. Nacionalnite
nagradi za najdobri op{testveno odgovorni praktiki za 2012 godina se organizirani
od Nacionalnoto koordinativno telo za op{testvena odgovornost na
pretprijatijata, poddr`ani od Evropskata Unija, a sprovedeni od Ministerstvoto za
ekonomija vo partnerstvo so nevladinata organizacija Zenit. Ovaa godina {estta po
red otkako se realizira ovoj nastan, konkuriraa 43 kompanii od zemjata so 66
proekti. Pokraj prvata nagrada, USJE dobi i Priznanie vo kategorijata @ivotna
sredina so proektot Tretman na atmosferski i povr{inski vodi vo Cementarnica
USJE.

Ovie priznanija se potvrdi za zalo`bite na USJE da bide odgovoren korporativen
gra|anin i da pridonesuva za rastot i dobrosostojbata na site zasegnati strani,
vklu~uvaj}i gi i na{ite kupuva~i, dobavuva~i, `ivotnata sredina i op{testvoto
kako celina.
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6. @IVOTNA SREDINA
Usje kako del od Grupacijata Titan, e posvetena na postojani podobruvawa i
odgovornost sprema `ivotnata sredina.
Vo taa smisla podolu se nabroeni del od proektite koi se realizirani vo 2013
godina:
Zelen Pojas
Vo ramkite na proektot Zelen pojas, vo 2013 godina bea zasadeni vkupno 19.061
sadnici, od koi 10.960 sadnici se posadeni na povr{inskite kopovi, 2.711 sadnici vo
krugot na fabrikata, a ostanatite 5.390 sadnici se donacija za javni povr{ini vo
Op{tina Kisela Voda i Gradot Skopje.
Pre~istitelna stanica
Cementarnica Usje AD Skopje ja pu{ti vo upotreba prvata Pre~istitelna stanica
za atmosferski vodi, prva od vakov vid vo Makedonija. Novata Pre~istitelna
stanica e investicija vredna pove}e od polovina milion evra i e del od
aktivnostite za implementirawe na Operativniot plan za usoglasuvawe na A
integrirana ekolo{ka dozvola. So realizacijata na ovaa investicija, USJE celosno
gi ispolnuva obvrskite od Operativniot plan za usoglasuvawe na A integrirana
ekolo{ka dozvola pred rokot koj istekuva vo april 2014 godina.
Vo probniot period koj trae{e od februari do noemvri 2013 godina ispitani bea
pove}e re`imi na rabota vo razli~ni uslovi od aspekt na koli~ini i kvalitet na
vodi koi se tretiraat. Vo dekemvri 2013 godina pre~istitelna stanica e oficijalno
pu{tena vo redovna rabota. Ovaa aktivnost predizvikuva mnogu pozitivni reakcii
kaj site zainteresirani strani, bidej}i USJE e prva industrija vo zemjata koja
pro~istuva atmosferski vodi i vodi od miewe na ulicite vo krugot na fabrikata.
Studija za namaluvawe na bu~ava
Proizvodstvoto na cement, kako i pove}eto drugi industriski aktivnosti, preku
vrtlivite delovi od opremata, transportot na materijali i sl. predizvikuva bu~ava.
Izmerenata bu~ava na mernite mesta dol` ogradata na fabrikata i rudnicite, ne gi
nadminuva zakonski dozvolenite nivoa, no kako op{testveno odgovorna kompanija
Cementarnica Usje vo sorabotka so stru~en tim od Fakultetot za prirodni i
tehni~ki nauki od [tip izraboti Studija za kontrola na nivoata na bu~ava vo
okolinata na Cementarnica Usje. So ovoj proekt se istra`uvaa glavnite izvori na
bu~ava pri {to bea napraveni nad 100 kratkotrajni merewa vo krugot na fabrikata
i 24-~asovnite merewa na bu~avata vo sosednite objekti. Studijata dava model na
disperzija na bu~avata, predlaga tri scenarija i tehni~ki re{enija za namaluvawe
na bu~avata.
Vrz osnova na ova studija, ve}e se postaveni i zameneti vrati i prozori vo pogonite
kade {to e potrebno, instalirani se specijalno dizajnirani prigu{uva~i na zvuk na
opremata, a kade {to e mo`no, planirano e i postavuvaqe na dopolnitelni zvu~ni
barieri na otvoren prostor.
Namaluvawe na emisii na NOx
Cementarnica Usje inicira{e voveduvawe na nova tehnologija i instalirawe na
dopolnitelna oprema za namaluvawe na emisiite na azotni oksidi (NОx), koja se
sostoi od t.n. selektivna nekataliti~ka redukcija (SNCR). Opremata e nara~ana od
svetski poznatiot YARA od Norve{ka, a instalirawe i pu{tawe vo probna rabota
se o~ekuva vo prviot kvartal na 2014 godina. So voveduvawe na ovaa tehnologija se
o~ekuva namaluvawe na emisiite na NOx.
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7. OSTANATI OBELODENUVAWA
Rakovodstvoto na Usje e cvrsto posveteno da prodol`i integracijata na novite
pravila i praktiki vo raboteweto na Dru{tvoto, koi promoviraat transparentnost,
odgovornost, odr`liv razvoj i korporativna op{testvena odgovornost vo sekoj
aspekt i oblast na aktivnost na Dru{tvoto i celata nejzina mre`a na odnosi so
akcionerite, vrabotenite, dobavuva~ite, izveduva~ite i op{testvoto. Soglasno seto
pogore navedeno, Usje kako dopolnuvawe gi obelodenuva slednive informacii:
1.

Usje ima dva izvr{ni ~lenovi na Odborot na direktori - Glaven Иzvr{en
Дirektor i Izvr{en Дirektor, i pet neizvr{ni ~lenovi od koi dvajca se
nezavisni.

2.

Glavniot Иzvr{en Дirektor i Izvr{niot Дirektor ne dobivaat nikakvi
primawa vrz osnova na nivnoto ~lenstvo vo Odborot na direktori. Tie se vo
redoven raboten odnos na pozicija Glaven Izvr{en Direktor i Menaxer na
administracija i nivnite primawa se baziraat na toa. Vkupnite primawa (plata,
nadomestoci na plata, bonusi, osiguruvawa i drugi primawa) na izvr{nite
~lenovi na Odborot na direktori i na ostanatite ~lenovi na klu~niot personal
na Dru{tvoto iznesuvaat 72.755 iljadi denari. Nikoj od pette neizvr{ni
~lenovi nemaat primawa vrz osnova na nivnoto ~lenstvo vo Odborot na
direktori.

3.

Vo tekot na 2013 godina bea isplateni 417.642 iljadi denari kako vkupna
dividenda na akcionerite na Dru{tvoto ili 740,78 denari za edna akcija i danok
za isplatena dividenda vo iznos od 46.404 iljadi denari.

4.

Izvori na sredstva na Dru{tvoto se nejziniot operativen gotovinski priliv.

5.

Finansiskite rezultati za 2013 godina se sostaven del na Finansiskite
izve{tai na Grupacijata i Dru{tvoto za godinata {to zavr{uva na 31 dekemvri
2013 godina.

6.

Sledstveno na prethodnoto, Politikata na upravuvawe so finansiskiot rizik
detalno e objasneta vo zabele{ka 17 kon Finansiskite izve{tai na Grupacijata
i Dru{tvoto za godinata {to zavr{uva na 31 dekemvri 2013 godina.

7.

Vo tekot na 2013 godina osven zdelki ostvareni od redovnoto rabotewe (nabavki
i proda`bi na proizvodi), USJE nema ostvareno golemi zdelki i drugi zdelki so
zainteresirani strani (zabele{ka 16 kon Finansiskite izve{tai na Grupacijata
i Dru{tvoto za godinata {to zavr{uva na 31 dekemvri 2013 godina).

8.

Usje gi spodeluva Vizijata i Politikata na Korporativna Op{testvena
Odgovornost (KOO) na Titan Grupacijata, da se vodi biznisot na eden eti~ki i
op{testveno odgovoren na~in so toa {to }e se postigne pomalku {teta i }e se
pottiknuva da se pravi pove}e dobro.

Komitetot za KOO na Dru{tvoto, na ~ie ~elo e Glavniot Izvr{en Direktor
prodol`uva so svoeto aktivno u~estvo i vo tekot na godinata се odr`aa ~etiri
sostanoci, согласно на planiranoтo. Komitetot za KOO ja razviva strategijata za
KOO, go koordinira i sledi implementiraweto na site KOO aktivnosti vo
Dru{tvoto. Isto taka, komitetot za KOO na Usje e poddr`uva~ki koordinator na
Grupaciskite KOO vizii i politiki.
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ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР
До акционерите на Цементарница “УСЈЕ” АД Скопје
Ние извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на Цементарница “УСЈЕ” АД Скопје (“Друштвото”)
и консолидираните финансиски извештаи на Цементарница “УСЈЕ” АД Скопје и неговите подружници (заедно
“Групацијата”), кои што ги сочинуваат извештаите за финансиска состојба на Друштвото и на Групацијата на 31
декември 2013 година и извештаите за сеопфатна добивка, извештаите за промените на капиталот, извештаите
на паричните текови за годината која што завршува тогаш и прегледот на значајните сметководствени политики и
други објаснувачки информации.
Одговорност на раководството за финансиските извештаи
Раководството е одговорно за подготвувањето и објективното презентирање на овие финансиски извештаи во
согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Македонија, и интерна контрола којашто
раководството смета дека е релевантна за подготвување и објективно презентирање на финансиските извештаи
коишто се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали се резултат на измама или
грешка.
Одговорност на ревизорот
Нашата одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ние ја
спроведовме нашата ревизија во согласност со Меѓународните стандарди за ревизија. Тие стандарди бараат да ги
почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршуваме ревизијата за да добиеме разумно уверување за
тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување.
Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и
обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот,
вклучувајќи ја и проценката на ризиците од материјално погрешно прикажување на финансиските извештаи, без
разлика дали е резултат на измама или грешка. Кога ги прави тие проценки на ризикот, ревизорот ја разгледува
интерната контрола релеватна за подготувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи на
ентитетот за да обликува ревизорски постапки кои што се соодветни на околностите, но не за целта на изразување
на мислење за ефективноста на интерната контрола на ентитетот. Ревизијата исто така вклучува оценка на
соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки
направени од страна на раководството, како и оценка на севкупното презентирање на финансиските извештаи.
Ние веруваме дека ревизорските докази коишто ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат
основа за нашето ревизорско мислење.
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Cementarnica “USJE” AD - Skopje
IZVE[TAJ ZA SEOPFATNA DOBIVKA
Za godinata {to zavr{uva na 31 dekemvri 2013 godina
Zabele
{ki

Konsolidiran

Dru{tvo

2013
MKD’000

2012
MKD’000

2013
MKD’000

2012
MKD’000

Prihodi od proda`ba
Ostanati prihodi
Tro{oci na prodadeni proizvodi
Bruto dobivka

3a
3b
3v

3.482.216
578.873
(2.260.649)
1.800.440

3.764.978
516.411
(2.563.313)
1.718.076

3.411.965
605.670
(2.249.913)
1.767.722

3.716.652
529.478
(2.541.657)
1.704.473

Ostanati operativni prihodi
Ostanati operativni tro{oci
Tro{oci za proda`ba i
marketing
Administrativni tro{oci
Amortizacija
Operativna dobivka

3g
3d

41.992
(53.310)

81.971
(134.691)

41.900
(38.430)

80.900
(134.158)

3|
3e
5

(27.260)
(86.705)
(223.255)
1.451.902

(30.494)
(89.695)
(261.131)
1.284.036

(25.897)
(83.341)
(216.171)
1.445.783

(29.123)
(85.710)
(248.759)
1.287.623

Prihodi od finansirawe
Tro{oci od finansirawe

3`
3`

47.082
(4.612)
42.470
1.494.372

44.890
(7.678)
37.212
1.321.248

47.085
(4.249)
42.836
1.488.619

48.999
(7.341)
41.658
1.329.281

(4.530)

(3.470)

(3.932)

(3.431)

1.489.842

1.317.778

1.484.687

1.325.850

55.617

391

55.325

-

1.545.459

1.318.169

Dobivka pred odano~uvawe
Danok na dobivka

4

Dobivka za godinata
Ostanata seopfatna dobivka
Vkupno seopfatna dobivka za
godinata

Dobivka za godinata raspredelena na:
Akcionerski kapital na mati~nata
kompanija
Nekontrolirano u~estvo

Zarabotuva~ka po akcija
Osnovna zarabotuva~ka po akcija koja se
odnesuva na imatelite na akcii na
mati~noto dru{tvo
Vkupno seopfatna dobivka za godinata
raspredelena na:
Akcionerski kapital na mati~nata
kompanija
Nekontrolirano u~estvo

1.488.032

1.319.549

1.810
1.489.842

(1.771)
1.317.778

2,64

2,34

1.543.587

1.319.944

1.872
1.545.459

(1.775)
1.318.169

1.540.012

1.325.850

15

2,63

Pridru`nite zabele{ki pretstavuvaat integralen del od ovie finansiski izve{tai

2,35

3

Cementarnica “USJE” AD - Skopje
IZVE[TAJ ZA PARI^NITE TEKOVI
Za godinata {to zavr{uva na 31 dekemvri 2013 godina
Zabel
e{ka

Konsolidiran
2013
MKD’000

Pari~ni tekovi od operativni aktivnosti
Neto dobivka pred odano~uvawe
Ispravki za:
(Dobivka) od proda`ba na NPO
Amortizacija na materijalni sredstva

1.494.372

Aktuarska zaguba
Prihod od kamati
Prihod od dividenda
Tro{ok za kamati
Otpis na zastareni pobaruvawa
Kusok na zaliha
Neto sega{na vrednost na prodadeni i otpi{ani
osnovni sredstva
Oprihodeni paleti
Ostanati rezervirawa
Operativna dobivka pred promeni vo operativniot
kapital
Namaluvawe / (Zgolemuvawe na pobaruvawa od
kupuva~i i ostanati pobaruvawa
Namaluvawe / (Zgolemuvawe na zalihite
(Namaluvawe) na obvrski sprema dobavuva~ite i
ostanati obvrski
Pari~ni sredstva generirani od operativni
aktivnosti
Plateni kamati
Platen danok na dobivka
Neto pari~ni tekovi od operativni aktivnosti
Pari~ni tekovi od investicioni aktivnosti
Nabavka na nedvi`nosti, postrojki i oprema
Sredstva za istra`uvawe i vrednuvawe
Primawa od proda`ba na NPO
Dadeni kratkoro~ni zaemi
Primeni dividend
Primeni prihodi od kamata
Neto pari~ni tekovi od / (koristeni vo)
investicioni aktivnosti
Pari~ni tekovi od finansiski aktivnosti
Dividenda platena na akcioneri vo Grupacijata
Dividenda platena na malcinskite akcioneri
Danok na dividenda
Neto pari~ni tekovi koristeni vo finansiski
aktivnosti
Neto zgolemuvawe na pari i pari~ni sredstva
Neto kursni razliki
Pari i pari~ni sredstva na 1 januari
Pari i pari~ni sredstva na 31 dekemvri

9

2012
MKD’000
1.321.248

Dru{tvo
2013
MKD’000

2012
MKD’000

1.488.619

1.329.281

(2.591)
223.255
8.706
(46.857)
4.612
87 17

(22.214)
261.131
4.584
(44.890)
2.873
437
1.405

2.283
-

3.302
(11.998)
30.750

2.283
-

3.302
(11.998)
30.750

1.683.884

1.546.628

1.670.691

1.537.846

7.733
108.002

(101.160)
(46.544)

46.282
108.501

(112.307)
(49.490)

(86.682)

(18.042)

(84.427)

(13.771)

1.712.937
(4.612)
(4.529)
1.703.796

1.380.882
(2.873)
(266)
1.377.743

1.741.047
(4.249)
(3.932)
1.732.866

1.362.278
(2.539)
(227)
1.359.512

(296.334)
(468)
2.591
46.857

(229.311)
(5.178)
22.214
1.414.615
-

(296.334)
(468)
2.591
46.850

(229.311)
(5.178)
22.214
1.414.615
4.118

(247.354)

1.239.672

(247.361)

1.243.781

(396.075)
(21.569)
(46.404)

(1.052.225)
(59.515)
(123.281)

(396.075)
(21.569)
(46.404)

(1.052.225)
(57.297)
(123.281)

(464.048)

(1.235.021)

(464.048)

(1.232.803)

992.394
296
1.557.968
2.550.658

1.382.394
(672)
176.246
1.557.968

1.021.457
1.518.125
2.539.582

1.370.490
147.635
1.518.125

37.332

(2.591)
216.171
8.706
(46.850)
4.249
87
17

Pridru`nite zabele{ki pretstavuvaat integralen del od ovie finansiski izve{tai

(22.214)
248.759
4.584
(44.881)
(4.118)
2.539
437
1.405

37.323

5

Cementarnica “USJE” AD - Skopje
KONSOLIDIRAN IZVE[TAJ ZA PROMENITE VO GLAVNINATA
Za godinata {to zavr{uva na 31 dekemvri 2013
Akumulirana
dobivka

MKD’000

Ostanati
rezervi
(zabele{ka
11)
MKD’000

1.747.730

Akcionerski
kapital

Na 1 januari 2013
godina
Dobivka za godinata
Ostanata seopfatna
dobivka (zabele{ka
6)
Ostanata seopfatna
dobivka (kursni
razliki od prenos vo
valuta)
Vkupno seopfatna
dobivka
Objaveni dividendi,
neto
Danok na dividenda
Na 31 dekemvri 2013
godina

Vkupno

Nekontrol
irano
u~estvo

Vkupen
kapital

MKD’000

MKD’000

MKD’000

MKD’000

623.262

2.056.895

4.427.887

54.623

4.482.510

-

-

1.488.032

1.488.032

1.810

1.489.842

-

55.325

-

55.325

-

55.325

-

230

-

230

62

292

-

55.555

1.488.032

1.543.587

1.872

1.545.459

-

-

(417.644)
(46.404)

(417.644)
(46.404)

-

(417.644)
(46.404)

1.747.730

678.817

3.080.879

5.507.426

56.495

5.563.921

Za godinata {to zavr{uva na 31 dekemvri 2012
Akumulirana
dobivka

Vkupno

MKD’000

Ostanati
rezervi
(zabele{ka
11)
MKD’000

MKD’000

1.747.730

622.867

-

Akcionerski
kapital

Na 1 januari 2012
godina
Dobivka za godinata
Ostanata seopfatna
dobivka (kursni
razliki od prenos vo
valuta)
Vkupno seopfatna
dobivka
Objaveni dividendi,
neto
Danok na dividenda
Na 31 dekemvri 2012
godina

MKD’000

Nekontrol
irano
u~estvo
MKD’000

MKD’000

1.970.154

4.340.751

58.616

4.399.367

-

1.319.549

1.319.549

(1.771)

1.317.778

-

395

-

395

(4)

391

-

395

1.319.549

1.319.944

(1.775)

1.318.169

-

-

(1.109.527)
(123.281)

(1.109.527)
(123.281)

(2.218)
-

(1.111.745)
(123.281)

1.747.730

623.262

2.056.895

4.427.887

54.623

4.482.510

Pridru`nite zabele{ki pretstavuvaat integralen del od ovie finansiski izve{tai

Vkupen
kapital
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Cementarnica “USJE” AD - Skopje
IZVE[TAJ ZA PROMENITE VO GLAVNINATA NA DRU[TVOTO
Za godinata {to zavr{uva na 31 dekemvri 2013

Na 1 januari 2013
godina
Dobivka za godinata
Ostanata seopfatna
dobivka (zabele{ka
6)
Vkupno seopfatna
dobivka
Objaveni dividendi,
neto
Danok na dividenda
Na 31 dekemvri 2013
godina

Akcionerski
kapital
MKD’000

Akumulirana
dobivka
MKD’000

Ostanati
rezervi
MKD’000

Vkupno
MKD’000

1.747.730
-

2.063.722
1.484.687

618.172
-

4.429.624
1.484.687

-

-

55.325

55.325

-

1.484.687

55.325

1.540.012

-

(417.644)
(46.404)

-

(417.644)
(46.404)

1.747.730

3.084.361

673.497

5.505.588

Na den 13 maj 2013 godina Odborot na direktori donese Odluka za raspredelba na dividendata
za 2012 godina soglasno zakonskite odredbi predvideni vo Zakonot za trgovski dru{tva.
Objavenata dividenda iznesuva MKD 464.048 iljadi denari i istata e oddano~ena so danok na
isplatena dividenda od 10% ili MKD 46.404 iljadi denari.
Oficijalno od 1 juli 2013 година, Cementarnica USJE AD Skopje stana kotira~ko dru{tvo
na Makedonskata berza (pod oddel Zadol`itelna kotacija). So cel da ne se sozdade la`na
slika na pazarot za hartii od vrednost, kotiranite dru{tva imaat postojano obvrski da gi
objavuvaat site cenovno ~uvstvitelni informacii, informacii potrebni za procenka na
momentalnata sostojba na dru{tvata.

Za godinata {to zavr{uva na 31 dekemvri 2012

Na 1 januari 2012
godina
Dobivka za godinata
Ostanata seopfatna
dobivka
Vkupno seopfatna
dobivka
Objaveni dividendi,
neto
Danok na dividenda
Na 31 dekemvri 2012
godina

Akcionerski
kapital
MKD’000

Akumulirana
dobivka
MKD’000

Ostanati
rezervi

Vkupno

MKD’000

MKD’000

1.747.730
-

1.970.680
1.325.850

618.172
-

4.336.582
1.325.850

-

-

-

1.325.850

-

1.325.850

-

(1.109.527)
(123.281)

-

-

-

(1.109.527)
(123.281)

1.747.730

2.063.722

618.172

4.429.624

-

Pridru`nite zabele{ki pretstavuvaat integralen del od ovie finansiski izve{tai
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Cementarnica “USJE” AD - Skopje
ZABELE[KI KON FINANSISKITE IZVE[TAI
Na 31 dekemvri 2013 godina

1. Op{ti informacii za Dru{tvoto
Cementarnica “Usje” AD - Skopje (“Dru{tvoto”) e osnovano vo Republika Makedonija,
so registrirano sedi{te na Boris Trajkovski br.94, Skopje.
Osnovnata dejnost na Dru{tvoto e proizvodstvo i trgovija so cement, usjemal, gotov
beton, klinker i drugi proizvodi od cement. Osnovnata dejnost na podru`nicite vo
Kosovo i Bugarija se uslugi za poddr{ka na proda`bite na Grupacijata vo Kosovo i
Bugarija.
Dru{tvoto e kontrolirano od Titan Cement Netherlands B.V. so sedi{te vo Holandija, koj
poseduva 94,84% od akciite na Dru{tvoto. Krajnata mati~na kompanija na Dru{tvoto
e Titan Cement Company S.A. - Greece.
Oficijalno od 1 juli 2013 godina , Cementarnica USJE AD Skopje stana kotira~ko
dru{tvo na Makedonskata berza (pod oddel Zadol`itelna kotacija). So cel da ne se
sozdade la`na slika na pazarot za hartii od vrednost, kotiranite dru{tva imaat
postojano obvrski da gi objavuvaat site cenovno ~uvstvitelni informacii,
informacii potrebni za procenka na momentalnata sostojba na dru{tvata.
Brojot na vraboteni na 31 dekemvri 2013 godina e 324 (2012: 331 vraboteni).
Finansiskite izve{tai na Dru{tvoto i Grupacijata za godinata {to zavr{uva na 31
dekemvri 2013 godina se odobreni od strana na Odborot na direktori na 27 fevruari
2014 godina.

2.1 Osnova za podgotovka na finansiskite izve{tai
Konsolidiranite finansiski izve{tai na Cementarnica “Usje” AD - Skopje i
negovite podru`nici (“Grupacijata”) i finansiskite izve{tai na Dru{tvoto bea
podgotveni vo soglasnost so Zakonot za trgovski dru{tva (Slu`ben vesnik na
Republika Makedonija broj 28/04 so izmenite 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11,
166/12, 70/2013, 119/2013 i 187/2013) i smetkovodstvenite principi (“makedonski
OPSP”), koi se vo soglasnost so noviot Pravilnik za vodewe na smetkovodstvo
objaven na 29 dekemvri 2009 godina (Slu`ben vesnik na Republika Makedonija 159/09 i
164/10) primenliv od 1 januari 2010 godina. Ovoj Pravilnik gi sodr`i a`uriranite i
soodvetno prevedenite Me|unarodni standardi za finansisko izvestuvawe t.e.
osnovniot tekst na Me|unarodnite standardi za finansisko izvestuvawe vklu~uvaj}i
gi i PKT i KTMFI kako {to se objaveni od strana na IASB zaklu~no so 1 januari
2009 godina.
Vo periodot zaklu~no so 31 dekemvri 2009 godina vo primena bea me|unarodnite
smetkovodstveni standardi objaveni vo Slu`ben vesnik na Republika Makedonija
kako {to sledi:
 Revidiranite me|unarodni smetkovodstveni standardi, MSS 1 do MSS 39 bea
objaveni na 30 dekemvri 2004 godina, prethodnite so va`nost od 5 noemvri 1999
godina. Datumot na stapuvawe vo sila na site revidirani standardi e 1 januari
2005 godina. Me|unarodnite smetkovodstveni standardi, MSS 40 i MSS 41 se
objaveni i stapuvaat vo sila na 1 januari 2005 godina.
 Na 10 fevruari 2005 godina e objaven me|unarodniot standard za finansisko
izvestuvawe 1. Datata na stapuvawe vo sila e 17 fevruari 2005 godina.
 Na 29 dekemvri 2005 godina se objaveni Me|unarodnite standardi za
finansisko izvestuvawe, MSFI 2 do MSFI 7. Datumot na stapuvawe vo sila e
30 dekemvri 2005 godina.
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Cementarnica “USJE” AD - Skopje
ZABELE[KI KON FINANSISKITE IZVE[TAI
Na 31 dekemvri 2013 godina

2.1 Osnova za podgotovka na finansiskite izve{tai (prodol`uva)
Konsolidiranite finansiski izve{tai na Grupacijata i finansiskite izve{tai na
Dru{tvoto bea podgotveni vrz osnova na istoriska nabavna vrednost osven
vlo`uvawata vo nedvi`nosti koi bea vrednuvani spored objektivna vrednost.
Konsolidiranite finansiski izve{tai i finansiskite izve{tai na Dru{tvoto se
prezentirani vo makedonski denari (MKD) i site iznosi se zaokru`eni vo
najbliskiot iznos vo iljadi (‘000) osven ako ne e poinaku navedeno.
Osnovi za konsolidacija
Konsolidiranite finansiski izve{tai se sostojat od finansiskite izve{tai na
Dru{tvoto i negovite tri podru`nici: Cement Plus for Building Materials DOO - Kosovo
so sopstvenost od 65%, RUDMAK DOOEL eksport - import Skopje vo 100%
sopstvenost na Dru{tvoto i TROJAN CEM EOOD Bugarija vo 100% sopstvenost na
Dru{tvoto. Finansiskite izve{tai na konsolidiranite podru`nici se podgotveni za
istata godina na izvestuvawe kako i izve{taite na mati~nata kompanija, koristej}i
konzistentni smetkovodstveni politiki.
Site me|ukompaniski salda, transakcii, prihodi i tro{oci i dobivki i zagubi koi
proizleguvaat od transakciite vo ramkite na Grupacijata, a koi se evidentiraat kako
sredstva celosno se eliminirani. Podru`nicite se celosno konsolidirani od
datumot na prevzemaweto, koj vsu{nost e datum na koj Grupacijata ja steknala
kontrolata, i prodol`uva da se konsolidira se do datumot do koj takvata kontrola }e
postoi.
Nekontroliranoto u~estvo pretstavuva del od dobivkata ili zagubata i neto
sredstvata koi ne se vo sopstvenost na Grupacijata i se pretstaveni oddelno vo
konsolidiraniot izve{taj za seopfatna dobivka, i vo kapitalot na konsolidiraniot
izve{taj za finansiskata sostojba, oddelno od akcionerskiot kapital na mati~nata
kompanija.

2.2 Zna~ajni smetkovodstveni politiki
a. Preveduvawe na stranski valuti
Grupacijata i Dru{tvoto gi podgotvuva finansiskite izve{tai vo makedonski denari,
koi se funkcionalna i prezentaciska valuta na Grupacijata i Dru{tvoto za lokalni
zakonski potrebi. Sekoj entitet vo Grupacijata opredeluva sopstvena funkcionalna
valuta i elementite na finansiskite izve{tai za sekoj entitet se merat koristej}i ja
taa valuta.
Transakciite vo stranski valuti inicijalno se evidentiraat vo funkcionalna valuta
po kursot koj e va`e~ki na denot na transakcijata. Monetarnite i nemonetarnite
sredstva i obvrski denominirani vo stranski valuti se svedeni vo funkcionalnata
valuta po kurs koj e va`e~ki na datumot na izvestuvawe. Site razliki se preneseni vo
bilansot na uspeh.
Funkcionalnata valuta na doma{nite operacii, RUDMAK DOOEL eksport - import
Skopje e MKD. Funkcionalnita valuta na stranskite operacii, Cement Plus for Building
Materials - Kosovo kako i za Trojan Cem - Bugarija e evro. Na sekoj datum na
izvestuvawe, sredstvata i obvrskite na ovaa podru`nica se svedeni preku konverzija
na evra vo valutata na prezentirawe na Cementarnica “Usje” AD (makedonski denar)
9

Cementarnica “USJE” AD - Skopje
ZABELE[KI KON FINANSISKITE IZVE[TAI
Na 31 dekemvri 2013 godina

2.2 Zna~ajni smetkovodstveni politiki (prodol`uva)
a. Preveduvawe na stranski valuti (prodol`uva)
po kurs koj va`i na datumot na izvestuvawe (2013: MKD 61,5113 za 1 EUR; 2012: MKD
61,5000 za 1 EUR), a negoviot bilans na uspeh e sveden po ponderiran prose~en godi{en
kurs (2013: MKD 61,5647 za 1 EUR; 2012: MKD 61,5214 za 1 EUR). Kursnite razliki koi
proizleguvaat od ova sveduvawe se preneseni direktno vo ostanata seopfatna dobivka.
Pri proda`ba na stranskiot entitet kumulativot od ovie razliki priznati vo
ostanata seopfatna dobivka koj se odnesuva na soodvetniot stranski entitet se
priznava vo bilansot na uspeh.
b. Vlo`uvawa vo podru`nici
Podru`nici se site entiteti vo koi Grupacijata ima mo} da vladee so finansiskite i
operativnite politiki, glavno propratena so sopstvenost na pove}e od edna polovina
od glasa~kite prava. Postoeweto i efektot od potencijalnite glasa~ki prava koi {to
vo momentot se na raspolagawe ili pak mo`at da se konvertiraat se zemaat vo predvid
pri utvrduvawe dali Grupacijata ima kontrola nad entitetot. Nabavnata vrednost na
steknatiot entitet se utvrduva spored objektivnata vrednost na dadenite sredstva,
izdadenite kapitalni instrumenti i obvrskite nastanati ili pretpostaveni na
datumot na razmenata, zgolemena za tro{ocite koi direktno mo`e da se pripi{at na
steknuvaweto. Vo oddelnite finansiski izve{tai na Dru{tvoto, vlo`uvawa vo
podru`nicata se prika`ani po nabavna vrednost namalena za obezvrednuvawe na
vrednosta. Alociranite efekti koi ja nadminuvaat akumuliranata dobivka na
podru`nicata se smetaat kako povrat na vlo`uvaweto i se priznavaat kako
namaluvawe na nabavnata vrednost na vlo`uvaweto.
v. Nedvi`nosti, postrojki i oprema
Nedvi`nosti, postrojki i oprema, se evidentiraat kako {to sledi:




Za sredstvata nabaveni do 31 dekemvri 1998 godina, revalorizacijata napravena vo
soglasnost so prethodnite OPSP, na datumot na prifa}awe na MSFR od strana na
Grupacijata (1 januari 2004 godina) e prifatena kako pretpostaven tro{ok bidej}i
revalorizacijata be{e pribli`no ednakva na tro{okot za amortizacija spored
MSFR koregiran za porastot na indeksot na ceni na industriskite proizvoditeli.
Sredstvata nabaveni po 31 dekemvri 1998 godina se evidentiraat po nabavna
vrednost namaleni za akumuliranata amortizacija i posledovatelnite
akumulirani zagubi poradi obezvrdenuvawe.

Nabavkite se evidentiraat po nabavna vrednost. Nabavnata vrednost pretstavuva
nabavna cena od dobavuva~ot zaedno so site tro{oci nastanati pri stavawe vo
upotreba na novata nedvi`nost, postrojka i oprema.
Stavkite na nedvi`nosti, postrojki i oprema koi se otpi{uvaat ili ottu|uvaat se
eliminiraat od izve{tajot za finansiska sostojba, zaedno so soodvetnata akumulirana
amortizacija. Dobivkite ili zagubite od otu|uvaweto se opredeluvaat so sporeduvawe
na prihodot so smetkovodstvenata vrednost. Tie se vklu~uvaat vo dobivkata ili
zagubata.
Amortizacijata na nedvi`nostite, postrojkite i opremata e utvrdena za da se otpi{e
nabavnata vrednost ili procenetata vrednost na nedvi`nostite, postrojkite i
opremata
vrz
osnova
na
pravo- proporcionalna metoda vo tekot na
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2.2 Zna~ajni smetkovodstveni politiki (prodol`uva)
v. Nedvi`nosti, postrojki i oprema (prodol`uva)
procenetiot korisen vek na upotreba na sredstvata. Osnovnite amortizacioni stapki
se slednite:
Zgradi
Oprema

2,5 -10%
5 - 25%

Zemjata se evidentira vo izve{tajot za finansiska sostojba po nabavnata vrednost
namalena za ispravkite poradi obezvrednuvawe i ne se amortizira, bidej}i se
pretpostavuva deka ima neograni~en vek na traewe, osven za rudnicite koi se
amortiziraat vrz osnova na stepenot na iscrpenost. Iscrpenosta se evidentira kako
proces na materijalno izvlekuvawe, a se koristi metodot na edinica na proizvodstvo.
Metodite na amortizacija, korisniot vek na upotreba i rezidualnata vrednost na
sredstvata se preocenuvaat na sekoj datum na izvestuvawe.
g. Vlo`uvawa vo nedvi`nosti
Vlo`uvawata vo nedvi`nosti, glavno se sostoi od zemji{te, proizvodni objekti so
delovni kancelarii i grade`en objekt - restoran i kafekuvarnica koi se ~uvaat za
dolgoro~no iznajmuvawe i ne se koristat od strana na Grupacijata. Vlo`uvawata vo
nedvi`nosti se vodat po objektivna vrednost, odnosno pazarna, koja gi odrazuva
pazarnite uslovi na denot na izvestuvawe. Dobivkite ili zagubite koi proizleguvaat
od promenite vo objektivnata vrednost na vlo`uvawata vo nedvi`nosti se priznavaat
vo bilansot na uspeh vo periodot vo koj istite nastanuvaat, vklu~uvaj}i gi i
soodvetnite dano~ni efekti. Objektivnata vrednost se odreduva na osnova na
procenka sprovedena od nezavisni proceniteli koi go koristat metodot na prihodi i
modelot na pazarni uslovi kako osnovni modeli na procenki koi se op{to prifateni
vo Evropskata praksa.
Vlo`uvawata vo nedvi`nosti se depriznavaat koga }e bidat ottu|eni ili koga tie
trajno }e bidat povle~eni od upotreba, a idna ekonomska korist ne se o~ekuva od
nivnata proda`ba. Razlikata pome|u neto prilivite od proda`ba i smetkovodstvenata
vrednost na sredstvoto se priznava vo bilansot na uspeh vo periodot koga sredstvoto e
depriznaeno.
Prenosot vo ili od vlo`uvawa vo nedvi`nosti se pravi koga ima promena vo
upotrebata na sredstvoto. Za prenos od vlo`uvawe vo nedvi`nost vo sredstvo koe se
koristi od strana na Grupacijata, nabavnata vrednost vo posledovatelnata evidencija
na sredstvoto e objektivnata vrednost na toa sredstvo na datumot koga e napraven
prenosot.
Dokolku sredstvo koe se koristi od strana na Grupacijata se prenese vo vlo`uvawa vo
nedvi`nosti, vrednosta na toa sredstvo se utvrduva vo soglasnost so politikata za
nedvi`nosti, postrojki i oprema do datumot koga e napraven prenosot. Sekoja razlika
na datumot pome|u smetkovodstvenata vrednost na nedvi`nostite vo soglasnost so
MSS 16 i nivnata objektivna vrednost, se tretira na ist na~in kako i
revalorizacijata vo soglasnost so MSS 16.
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2.2 Zna~ajni smetkovodstveni politiki (prodol`uva)
d. Sredstva za istra`uvawe i vrednuvawe
Izdatocite za istra`uvawe i vrednuvawe (geografski vrzano za koncesijata,
dozvolata ili odobrenata rudarska licenca) se kapitaliziraat i se priznavaat kako
sredstvo dokolku e odlu~eno od strana na rakovodstvoto deka rudarskite aktivnosti
se ekonomski opravdani i mo`e da se razvijat za komercijalno proizvodstvo. Na
krajot na periodot na izvestuvawe, ovie tro{oci gi vklu~uvaat tro{ocite za
steknuvawe na koncesii za detalni geolo{ki istra`uvawa. Site drugi izdatoci za
istra`uvawe i vrednuvawe se priznavaat kako tro{ok vo bilansot na uspeh vo
momentot na nivnoto nastanuvawe.
Administrativnite i op{ti tro{oci povrzani so istra`uvawata i vrednuvawata se
priznavaat kako tro{oci vo bilansot na uspeh vo momentot na nivnoto nastanuvawe.
|. Finansiski sredstva i obvrski
Inicijalno priznavawe
Spored MSS 39, finansiskite sredstva se klasificiraat kako finansiski sredstva
po objektivna vrednost preku dobivkata ili zagubata, zaemi i pobaruvawa, investicii
koi se ~uvaat do dospevawe, finansiski sredstva raspolo`livi za proda`ba ili
derivativi opredeleni kako hexing instrumenti vo efektiven hexing, soodvetno.
Grupacijata ja utvrduva klasifikacijata na finansiskite sredstva pri inicijalnoto
priznavawe.
Finansiskite sredstva inicijalno se priznavaat po objektivna vrednost plus
direktno povrzanite transakcioni tro{oci, vo slu~aj koga vlo`uvawata se
vrednuvaat po vrednost koja e razli~na od objektivnata vrednost preku dobivka ili
zaguba. Nabavkata ili proda`bata na finansiskite sredstva koi podrazbiraat
isporaka na sredstva vo vremenski period utvrden so pravna regulativa ili pazarna
spogodba (redoven na~in na nabavka) se priznavaat na datumot na transakcijata t.e.
datumot na koj Grupacijata se obvrzuva da kupi ili prodade sredstvo.
Finansiskite sredstva na Grupacijata vklu~uvaat pari i pari~ni sredstva i
kratkoro~ni depoziti, pobaruvawa od kupuva~i i ostanati pobaruvawa.
Posledovatelni merewa
Posledovatelnite merewa na
klasifikacija, kako {to sledi:

finansiskite

sredstva

zavisat

od

nivnata

Finansiski sredstva evidentirani po objektivna vrednost preku dobivka ili zaguba
Finansiski sredstva evidentirani po objektivna vrednost preku dobivka ili zaguba
vklu~uvaat finansiski sredstva raspolo`livi za trguvawe i finansiski sredstva
utvrdeni pri inicijalnoto priznavawe po objektivna vrednost preku dobivka ili
zaguba. Finansiskite sredstva se klasificirani kako raspolo`livi za trguvawe
dokolku se nabavat so cel proda`ba vo bliska idnina. Ovaa kategorija gi vklu~uva
finansiskite instrumenti - derivativi koi ne gi ispolnuvaat kriteriumite za
upotreba vo smetkovodstvo na hexing kako {to e definirano vo MSS 39. Grupacijata
12

Cementarnica “USJE” AD - Skopje
ZABELE[KI KON FINANSISKITE IZVE[TAI
Na 31 dekemvri 2013 godina

2.2 Zna~ajni smetkovodstveni politiki (prodol`uva)
|. Finansiski sredstva i obvrski (prodol`uva)
nema opredeleno finansiski sredstva po objektivna vrednost preku dobivka ili
zaguba.
Zaemi i pobaruvawa
Zaemite i pobaruvawata se nederivativni finansiski sredstva so fiksni ili
utvrdlivi pla}awa, koi ne kotiraat na aktivniot pazar. Ovie finasiski sredstva se
sveduvaat po amortizirana nabavna vrednost so koristewe na metod na efektivna
kamatna stapka. Dobivkite i zagubite se priznavaat vo bilansot na uspeh vo momentot
koga zaemite i pobaruvawata se anuliraat ili im se namaluva vrednosta poradi
obezvrednuvawe, kako i preku procesot na amortizacija.
Vlo`uvawa koi se ~uvaat do dospevawe
Nederivativnite finansiski sredstva so fiksni ili opredeleni pla}awa i so fiksen
datum na dospevawe se klasificiraat kako vlo`uvawa koi se ~uvaat do dospevawe,
dokolku Grupacijata ima namera i mo`nost da gi ~uva do dospevawe. Po inicijalnoto
merewe, vlo`uvawata koi se ~uvaat do dospevawe se vrednuvaat po amortizirana
nabavna vrednost so koristewe na metodata na efektivna kamatna stapka. Ovoj metod
koristi efektivna kamatna stapka koja precizno gi diskontira procenetite idni
pari~ni prilivi niz o~ekuvaniot vek na finansiskoto sredstvo do neto
smetkovodstvenata vrednost na finansiskoto sredstvo. Dobivkite i zagubite se
evidentiraat vo bilansot na uspeh vo momentot koga vlo`uvawata se anuliraat ili im
se namaluva vrednosta poradi obezvrednuvawe, kako i niz procesot na amortizacija.
Grupacijata nema vlo`uvawa koi gi ~uva do dospevawe vo godinite {to zavr{uvaat na
31 dekemvri 2013 godina i 2012 godina.
Finansiski sredstva raspolo`livi za proda`ba
Finansiski sredstva raspolo`livi za proda`ba se nederivativni finansiski
sredstva koi se opredeleni kako raspolo`livi za proda`ba ili ne se klasificirani
vo prethodnite tri kategorii. Po inicijalnoto merewe, finansiskite sredstva
raspolo`livi za proda`ba se merat po objektivna vrednost so evidentirawe na
nerealiziranite dobivki ili zagubi evidentirani direktno vo kapitalot se dodeka
vlo`uvaweto e anulirano, koga kumulativnata dobivka ili zaguba evidentirana vo
kapitalot se priznava vo bilansot na uspeh, ili e utvrdeno obezvrednuvawe, koga
kumulativnata zaguba evidentirana vo kapitalot se priznava vo bilansot na uspeh.
Grupacijata nema vlo`uvawa raspolo`livi za proda`ba vo godinite {to zavr{uvaat
na 31 dekemvri 2013 godina i 2012 godina.
Depriznavawe
Finansiskite sredstva (ili, dokolku e soodvetno del od finansisko sredstvo ili del
od grupa na sli~ni finansiski sredstva) se depriznavaat dokolku:
- pravoto za priem na pari~ni prilivi od sredstvoto e iste~eno; ili
- Grupacijata gi ima prefrleno svoite prava za priem na pari~ni prilivi vo
celosen iznos bez zna~ajno odlo`uvawe na treto lice preku „aran`mani na
posrednik” i ili (a) Grupacijata ima prefrleno zna~itelen del od site rizici i
koristi od sredstvoto, ili (b) Grupacijata nema prefrleno nitu zadr`ano
zna~itelen del od site rizici i koristi od sredstvoto, no ja ima prefrleno
kontrolata na sredstvoto.
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2.2 Zna~ajni smetkovodstveni politiki (prodol`uva)
|. Finansiski sredstva i obvrski (prodol`uva)
Namaluvawe na vrednosta poradi obezvrednuvawe
Grupacijata na sekoj datum na izvestuvawe utvrduva dali postoi objektiven dokaz deka
finansiskoto sredstvo ili grupa na finansiski sredstva se obezvredneti.
Finansiskoto sredstvo ili grupa na finansiski sredstva se smeta za obezvredneto
ako, i samo ako, postoi objektiven dokaz za namaluvawe na vrednosta poradi
obezvrednuvawe kako rezultat na eden ili pove}e nastani koi nastanuvaat po
inicijalnoto priznavawe na sredstvoto („nastan na zaguba”) i toj nastan za zaguba ima
vlijanie na procenetite idni pari~ni prilivi na finansiskoto sredstvo ili na grupa
na finansiski sredstva koi mo`e so sigurnost da se procenat. Dokazot za
obezvrednuvawe mo`e da vklu~uva indikatori deka dol`nicite ili grupa na dol`nici
se soo~uvaat so zna~itelni finansiski problemi, neispolnuvawe na obvrskite za
isplata na kamata ili vra}awe na glavnicata, verojatnosta deka }e objavat ste~aj ili
druga finansiska reorganizacija i kade {to postojat vidlivi indikacii za merlivo
namaluvawe na procenetite idni pari~ni tekovi, kako {to se promeni vo oblasta na
ekonomskite uslovi koi doveduvaat do neuspeh.
Zaguba poradi obezvrednuvawe vo odnos na finansiskite sredstva vrednuvani po
amortizacionen tro{ok se presmetuvaat kako razlika pome|u nivnata
smetkovodstvena vrednost i sega{nata vrednost na procenetite idni pari~ni prilivi
diskontirana po originalna efektivna kamatna stapka.
Poedine~nite zna~itelni finansiski sredstva se testiraat za namaluvawe na
vrednosta poradi obezvrednuvawe poedine~no. Ostanatite finansiski sredstva se
procenuvaat zaedno vo grupi koi imaat sli~ni karakteristiki vo vrska so kreditniot
rizik.
Site zagubi poradi obezvrednuvawe se priznavaat vo bilansot na uspeh. Zagubata
poradi obezvrednuvawe mo`e da se anulira dokolku mo`e objektivno da se povrze so
nastanot po priznavaweto na zagubata poradi obezvrednuvawe. Za finansiskite
sredstva koi se vrednuvaat po amortizirana nabavna vrednost, anuliraweto se
priznava vo dobivkata ili zagubata.
Finansiski obvrski
Inicijalno priznavawe
Spored MSS 39, finansiskite obvrski se klasificiraat kako finansiski obvrski po
objektivna vrednost preku dobivka ili zaguba, kako zaemi i pozajmici ili kako
derivativi koi slu`at kako hexing instrumenti so efektiven hexing, soodvetno.
Grupacijata ja opredeluva klasifikacijata na finansiskite obvrski pri
inicijalnoto priznavawe. Finansiskite obvrski inicijalno se priznavaat po
objektivna vrednost, plus direktno povrzanite tro{oci na transakcijata dokolku se
klasificiraat kako zaemi i pozajmici.
Finansiskite obvrski na Grupacijata vklu~uvaat obvrski sprema dobavuva~ite i
drugi obvrski.
Posledovatelno merewe
Mereweto na finansiskite obvrski zavisi od nivnata klasifikacija kako {to sledi:
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2.2 Zna~ajni smetkovodstveni politiki (prodol`uva)
|. Finansiski sredstva i obvrski (prodol`uva)
Finansiski obvrski evidentirani po objektivna vrednost preku dobivka ili zaguba
Finansiskite obvrski evidentirani po objektivna vrednost preku dobivka ili zaguba
vklu~uvaat finansiski obvrski raspolo`livi za trguvawe i finansiski obvrski
odredeni po objektivna vrednost preku dobivka ili zaguba pri inicijalnoto
priznavawe.
Finansiskite obvrski se klasificiraat kako raspolo`livi za trguvawe dokolku se
nabaveni so cel proda`ba vo bliska idnina. Ovaa kategorija vklu~uva derivativni
finansiski instrumenti koi ne gi ispolnuvaat smetkovodstvenite uslovi za hexing
opredeleni spored MSS 39. Dobivkite i zagubite od obvrskite koi se ~uvaat za
trguvawe se priznavaat vo bilansot na uspeh.
Grupacijata nema odredeno finansiski obvrski po objektivna vrednost preku dobivka
ili zaguba.
Zaemi i pozajmici
Po inicijalnoto priznavawe, kamatonosnite zaemi i pozajmici posledovatelno se
merat niz procesot na nivna amortizacija so koristewe na metod na efektivna
kamatna stapka. Dobivkite i zagubite se priznavaat vo bilansot na uspeh koga
obvrskite se anuliraat, kako i niz procesot na nivna amortizacija.
De-priznavawe
Finansiskata obvrska se de-priznava koga zadol`enieto za obvrskata e podmireno,
poni{teno ili prestanuva da va`i.
Koga postoe~ka finansiska obvrska e zameneta so druga od ist zaemodavatel po
zna~itelno porazli~ni uslovi, ili pak uslovite na postoe~kata obvrska zna~itelno
se promeneti, takva razmena ili izmena se tretira kako de-priznavawe na
originalnata obvrska i priznavawe na novata obvrska, a razlikata na soodvetnite
smetkovodstveni iznosi se priznava vo bilansot na uspeh.
Netirawe na finansiskite instrumenti
Finansiskite sredstva i finansiskite obvrski se netiraat i neto iznosot e
prezentiran vo konsolidiraniot izve{tajot za finansiskata sostojba, ako i samo ako,
postoi primenlivo zakonsko pravo za netirawe na evidentiranite iznosi i postoi
namera da se poramni na neto osnova, ili da se priznaat sredstvata ili da se poramnat
obvrskite istovremeno.
e. Zalihi
Zalihite se vrednuvaat spored poniskata vrednost pome|u nabavnata ili neto
realizacionata vrednost. Nabavnata vrednost se utvrduva spored metodot na prose~ni
ceni. Cenata na ~inewe na gotovite proizvodi i proizvodstvoto vo tek vklu~uva
surovini, direktna rabotna sila, ostanati direktni tro{oci i povrzani
proizvodstveni
re`iski
tro{oci, isklu~uvaj}i gi proda`nite i
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2.2 Zna~ajni smetkovodstveni politiki (prodol`uva)
e. Zalihi (prodol`uva)
administrativnite tro{oci. Neto realizacionata vrednost e procenetata proda`na
cena vo redovniot tek na raboteweto, namalena za predvidenite tro{oci za
dovr{uvawe i predvidenite tro{oci za da se izvr{i proda`bata. Sitniot inventar
se otpi{uva 100% pri stavawe vo upotreba.
`. Pari i pari~ni sredstva
Parite i pari~nite sredstva vklu~uvaat gotovina vo blagajna, pari~ni sredstva vo
banki i depoziti so rok na dospevawe do tri meseci ili pomalku.
z. Akcionerski kapital
Obi~ni akcii se klasificirani vo kapital.
y. Danoci
Tekoven danok
Tro{okot za danokot na dobivka se sostoi od tekoven danok na nepriznaeni rashodi, i
danok na isplatena dividenda i druga raspredelba na dobivkata. Dano~nata stapka za
2013 i 2012 godina iznesuva 10%.
Danok na nepriznaeni rashodi
Presmetkata i pla}aweto na danokot od dobivka e vo soglasnost so Zakonot za danok
na dobivka koj go podrazbira modelot na odano~uvawe na dano~no nepriznaenite
tro{oci so korekcija za iznosot na dano~niot kredit i dano~nite osloboduvawa.
Pla}aweto na mese~nata obvrska e akontativno i toa samo na nepriznaenite rashodi.
Danok na isplata na dividenda i druga raspredelba na dobivkata
Iznosot koj{to se raspredeluva vo vid na dividenda i drugi raspredelbi od dobivkata
bilo da e vo pari~en ili nepari~en oblik se odano~uva vo momentot na nivnata
isplata.
Za pove}e detali, objasnuvawe e dadeno vo zabele{ka 4.
Danok na dodadena vrednost
Prihodite, tro{ocite i sredstvata se priznavaat namaleni za iznosot na danokot na
dodadena vrednost, osven:




Koga danokot na dodadena vrednost na nabavka na sredstva ili uslugi ne e
nadomestliv od dano~nata vlast, vo koj slu~aj danokot na dodadena vrednost
se priznava kako del od tro{ocite za steknuvawe na sredstvo ili kako del
od tro{okot kade {to e soodvetno; i
Pobaruvawa i obvrski koi se iska`ani so vklu~en iznos na danok na
dodadena vrednost.
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2.2 Zna~ajni smetkovodstveni politiki (prodol`uva)
y. Danoci (prodol`uva)
Neto iznosot na danokot na dodadena vrednost koj se nadomestuva od, ili se pla}a na
dano~nite vlasti se vklu~uva kako del od pobaruvawata ili obvrskite vo izve{tajot
za finansiska sostojba.
i. Koristi za vrabotenite
Penzii
Grupacijata, vo normalniot tek na raboteweto, vr{i uplata na pridonesite na
vrabotenite za penzii, zdravstvo, vrabotuvawe i personalen danok na dohod koi se
presmetani so primena na zakonskite stapki koi se va`e~ki vo zemjata vo tekot na
godinata na bruto platite. Grupacijata gi vr{i ovie uplati vo vladinite zdravstveni
i penziski fondovi. Tro{okot za ovie uplati se prika`uva vo bilansot na uspeh vo
istiot period vo koj e prika`an i povrzaniot tro{ok za platite.
Grupacijata ne raboti spored bilo kakva druga penziska {ema ili plan za
nadomestoci od penzionirawe i poradi toa nema nikakvi dopolnitelni obvrski po
ovie osnovi.
Nadomestoci za prestanok na raboten odnos i nadomestoci od penzii
Nadomestocite za prestanok na raboten odnos se ispla}aat koga rabotniot odnos na
vraboteniot }e prestane pred normalniot rok za penzionirawe ili koga vraboteniot }e
prifati dobrovolno da zamine vo zamena za ovie nadomestoci. Grupacijata priznava
nadomestok za prestanok na raboten odnos vo slu~aj koga ima odluka za prestanok na
rabotniot odnos na odredeni vraboteni bez mo`nost za povlekuvawe na odlukata ili
koga postoi dobrovolno prijavuvawe od vrabotenite za prestanok na nivniot raboten
odnos.
Spored potpi{aniot kolektiven dogovor, Grupacijata e obvrzana da isplati
otpremnini vo iznos koj e ednakov na {est prose~ni republi~ki plati i pome|u edna i
tri prose~ni republi~ki plati da bidat isplateni kako jubilejni nagradi. Brojot na
prose~nite republi~ki plati za jubilejnite nagradi odgovara na vkupniot broj na
godini na slu`ba od strana na vrabotenite kako {to e prezentirano vo tabelata podolu:
Vkupno broj na godini slu`ba
Broj na plati
10
1
20
3
30
3
35 (`eni)
3
40 (ma`i)
3
Definiranite koristi se presmetuvaat godi{no od strana na nezavisni aktuari so
primena na kreditnata metoda za proektirana edinica. Sega{nata vrednost na
obvrskata za definirani koristi se odreduva so diskontirawe na pretpostavenite
idni pari~ni odlivi so upotreba na diskontna stapka na Narodna Banka na Republika
Makedonija vo otsustvo na pazar na visokokvaliteni korporativni obvrznici ili
dr`avni obvrznici koi se denominirani vo valuta vo koja beneficiite }e bidat
isplateni, i koi imaat uslovi za dospevawe pribli`ni na uslovite na povrzani
obvrski za penzionirawe.
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2.2 Zna~ajni smetkovodstveni politiki (prodol`uva)
i. Koristi za vrabotenite (prodol`uva)
Nadomestoci za stipendii na deca na vraboteni
Po~nuvaj}i od 31 dekemvri 2009 godina, vo aktuarskata presmetka e vklu~ena i
presmetkata na nadomestocite za stipendii koi gi obezbeduva Grupacijata na decata
na vrabotenite koi se na redovni dodiplomski i poslediplomski studii, kako i na
decata na po~inatite vraboteni dodeka se sredno{kolci.
Dopolnitelni koristi pri penzionirawe
Po~nuvaj}i od 31 dekemvri 2013 godina, aktuarskata presmetka za definirani koristi
be{e dopolneta so presmetka na sega{nata vrednost na idnite koristi za novo
vovedenata dolgoro~na korist za odredena kategorija na vraboteni - dopolnitelni
koristi pri penzionirawe. Presmetkata e napravena vrz osnova na prose~ni
parametri na spomenatata populacija i vkupno o~ekuvaniot iznos za isplata, dostaven
od strana na Grupacijata.
Aktuarskite dobivki i zagubi koi proizleguvaat kako rezultat na iskusni procenki i
promeni vo aktuarskite pretpostavki se priznavaat kako prihodi ili tro{oci vo
periodot koga istite nastanale.
j. Rezervacii
Rezervirawata se priznavaat i presmetuvaat koga Grupacijata ima sega{na zakonska ili
dogovorena obvrska kako rezultat na minati nastani, i koga e verojatno deka }e bide
potreben odliv na sredstva za da se podmiri obvrskata; i koga mo`e da bide napravena
realna procenka na iznosot. Rezervaciite na Grupacijata se sostojat od rezervacii za
otpremnini, jubilejni nagradi, stipendii i rezervacija za revitalizacija na
rudnicite. Rezervaciite ne se priznavaat za idni operativni zagubi.
Onamu kade {to postojat golem broj na sli~ni obvrski, verojatnosta deka }e bide
potreben odliv na sredstva za da se podmirat obvrskite, se odreduva so zemawe vo
predvid na klasata na obvrskite kako edna celina. Rezervacii se priznavaat duri i
koga verojatnosta deka odliv na sredstva }e bide potrebno e mnogu mala, a se odnesuva
na bilo koja stavka vklu~ena vo istata klasa na obvrski.
Rezervaciite se vrednuvaat po sega{nata vrednost na o~ekuvanite izdatoci koi se
potrebni da nastanat so cel da se podmiri obvrskata so upotreba na stapka pred
odano~uvawe koja gi otslikuva tekovno pazarnite procenki na vremenskata vrednost
na parite i povrzanite specifi~ni rizici na dadenite obvrski. Zgolemuvaweto na
rezervaciite kako rezultat na vremenskata vrednost se priznavaat kako tro{oci po
kamati.
k. Priznavawe na prihodite
Prihodite se priznavaat do stepenot do koj e verojatno deka Grupacijata }e ima
priliv na idni ekonomski koristi i tie koristi mo`at verodostojno da se izmerat.
Prihodot se vrednuva spored objektivnata vrednost na primeniot nadomest ili
pobaruvaweto za prodadeni dobra i uslugi namalen za odobrenite diskonti, rabati i
danokot na dodadena vrednost. Slednive specifi~ni kriteriumi isto taka treba da
bidat zadovoleni pred prihodot da bide priznat:
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2.2 Zna~ajni smetkovodstveni politiki (prodol`uva)
k. Priznavawe na prihodite(prodol`uva)
Proda`ba na stoki
Prihodite se priznavaat koga zna~ajniot rizik od dodeluvawe na sopstvenosta na
stokite }e se prenese na kupuva~ot, voobi~aeno so isporakata na stokite.
Davawe na uslugi
Nadomestoci od obezbedeni uslugi se priznavaat za periodot vo koj uslugite se dadeni i
prifateni od kupuva~ot.
Prihodi od kamati
Kamatite po depoziti se presmetuvaat po istekuvawe na oro~uvaweto na istite.
Prihodi od zakupnina
Prihodi od zakupnina se odnesuvaat na prihodite ostvareni od operativen naem od
vlo`uvawata vo nedvi`nosti i se priznavaat na pravoliniska osnova vo tekot na
celiot period na naemot.
l. Naemi
Naemite so koi zna~aen del od rizikot i nagradite od sopstvenosta se zadr`ani od
strana na naemodava~ot se klasificira kako operativen naem. Pla}awata napraveni
po osnov na operativniot naem (neto od bilo kakvi pottiknuvawa od strana na
naemodavatelot) se priznavaat vo bilansot na uspeh na pravoliniska osnova vo tekot
na periodot na naemot.
q. Raspredelba na dividendi
Raspredelbata na dividendite na akcionerite na Grupacijata se priznava kako
obvrska vo finansiskite izve{tai vo periodot vo koj se odobreni dividendite od
strana na akcionerite na Grupacijata.
m. Nastani posle datumot na izvestuvawe
Nastanite posle datumot na izvestuvawe, koi obezbeduvaat evidencija za sostojbata
koja postoi na datumot na izvestuvawe, se tretiraat kako korektivni nastani vo ovie
finansiski izve{tai. Onie koi se indikativni na sostojbata koja proizleguva posle
datumot na izvestuvawe imaat tretman na nekorektivni nastani.
n. Upravuvawe so finansiskiot rizik
Smetkovdstveni procenki i pretpostavki
Grupacijata pravi procenki i pretpostavki koi se odnesuvaat na idninata.
Rezultira~kite smetkovodstveni procenki, po definicija mnogu retko se identi~ni
so aktuelnite rezultati. Procenkite i pretpostavkite koi vlijaat zna~itelno na
predizvikuvawe materijalni korekcii do sega{nite vrednosti na sredstvata i
obvrskite vo ramkite na narednata finansiska godina se prezentirani podolu.
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2.2 Zna~ajni smetkovodstveni politiki (prodol`uva)
Smetkovdstveni procenki i pretpostavki (prodol`uva)
Rezervacija za revitalizacija na rudnicite
Dru{tvata {to vr{at eksploatacija na mineralni surovini od rudnicite potrebno e
istite na krajot od nivniot vek na eksploatacija da gi vratat vo prvobitna sostojba,
odnosno vo sostojba vo koja bile na po~etokot pred da bidat eksploatirani, {to e vo
soglasnost so zakonskata regulativa za za{tita na `ivotnata sredina primenliva vo
zemjata vo koja Grupacijata raboti (da se vrati zemji{teto vo provobitna sostojba
posle tri godini otkako }e se zatvori rudnikot i otkako }e zavr{i negovata
eksploatacija), i toa do nivo koe e vo zakonskite ramki i do nivo koe e vo soglasnost
so politikata i praksata koja se vodi za za{tita na `ivotnata sredina.
Rezervacijata za revitalizacija na rudnicite ja odrazuva sega{nata vrednost na
o~ekuvanite idni tro{oci za rekultivacija koi se o~ekuva da nastanat za onie delovi
od rudnicite koi bile eksploatirani so datumot na izvestuvawe. Rezervacijata
pretstavuva sega{na vrednost na o~ekuvani idni odlivi na pari koi se o~ekuva deka }e
nastanat za revitalizacija na rudnicite. Ova vklu~uva i odreduvawe na vrednosta na
osnova na proektot za revitalizacija, diskontnite stapki i o~ekuvani inflaciski
stapki. Rezervacijata se preocenuva na sekoj datum na izvestuvawe i se koregira so cel
da ja odrazi sega{nata vrednost na idnite tro{oci potrebni za da se ispolni
obvrskata.
Sega{nata vrednost na o~ekuvanite tro{oci za revitalizacija (toa e originalnata
procenka kako i promenite vo smetkovodstvenite procenki) se priznava vo izve{tajot
za seofatna dobivka osven ako ne se povrzani so osnovnite sredstva koi se nao|aat i se
povrzani so rudnicite, pri nivnoto prvi~no priznavawe vo koj slu~aj, tro{ocite se
kapitaliziraat i amortiziraat vo tekot na nivniot vek na upotreba.
Sekoja promena vo neto sega{nata vrednost na ispravkata za revitalizacija na
rudnicite vo tekot na vremenskoto rastojanie se priznava kako finansiski tro{ok vo
izve{tajot za seopfatna dobivka.
Koristi na vrabotenite
Sega{nata vrednost na obvrskata za penzionirawe zavisi od golem broj na faktori
koi se odreduvaat na godi{na osnova so upotreba na golem broj na pretpostavki.
Upotrebenite pretpostavki vo odreduvaweto na neto efektot (tro{ok ili prihod) za
penzionirawe vklu~uva diskontni stapki. Bilo kakvi promeni vo ovie pretpostavki
}e se odrazat na sega{nata vrednost na obvrskata za penzionirawe i drugite benefici
za vrabotenite.
Grupacijata utvrduva soodvetna diskontna stapka na krajot na sekoja godina. Toa e
kamatna stapka koja bi trebalo da se upotrebuva so cel da ja odrazi sega{nata
vrednost na pretpostavenite idni pari~ni odlivi koi se o~ekuva da nastanat so cel da
se podmirat obvrskite za definiranite koristi. Vo odreduvaweto na soodvetna
diskontna stapka, Grupacijata ja upotrebuva diskontna stapka na Narodna Banka na
Republika Makedonija vo otsustvo na pazar na visokokvaliteni korporativni
obvrznici ili dr`avni obvrznici koi se denominirani vo valuta vo koja beneficiite
}e bidat isplateni, i koi imaat uslovi za dospevawe pribli`ni na uslovite na
povrzani obvrski za penzionirawe.
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2.2 Zna~ajni smetkovodstveni politiki (prodol`uva)
Smetkovdstveni procenki i pretpostavki (prodol`uva)
Ostanatite klu~ni pretpostavki za presmetka na obvrskata za penzionirawe vo eden
del se baziraat na tekovnite pazarni uslovi.
Оbjektivna vrednost
Nominalnata vrednost namalena za procenetite zagubi poradi obezvrednuvawe na
sredstvata i obvrskite so rok na dospevawe pomalku od edna godina e pribli`na na
nivnata objektivna vrednost.
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3. Prihodi i tro{oci
a. Prihodi od proda`ba

Bruto prihodi od proda`ba
Doma{en pazar
Stranski pazar
Doma{en pazar
Prihodi od cement
Prihodi od gotov beton
Prihodi od preproda`ba na stoki
Prihodi od varovnik
Prihodi od upotreba na sopstveni
proizvodi
Stranski pazar
Prihodi od cement
Prihodi od klinker
Prihodi od preproda`ba na stoki
Prihodi od pesok

Konsolidirano
2013
2012
MKD’000
MKD’000

Dru{tvo
2013
2012
MKD’000
MKD’000

3.426.833
55.383
3.482.216

3.447.302
317.676
3.764.978

2.833.648
578.317
3.411.965

2.822.735
893.917
3.716.652

3.178.233
70.592
48.895
27.398

3.091.173
139.194
48.287
21.994

2.585.048
70.592
48.895
27.398

2.469.381
139.194
45.512
21.994

101.715
3.426.833

146.654
3.447.302

101.715
2.833.648

146.654
2.822.735

4.456
34.956
15.971
55.383

29.035
284.534
4.107
317.676

527.213
34.956
15.971
177
578.317

602.715
284.534
6.567
101
893.917

b. Ostanati prihodi
Konsolidirano
2013
2012
MKD’000
MKD’000
Petrol koks
Petrol koks - doma{en pazar
Prevoz na cement-interkompaniski
Prevoz od treti lica
Uslugi
Akciza od carina
Pesok
Aditivi

492.542
39.636
7.703
32.165
3.760
1.503
1.125
439
578.873

364.330
49.055
54.294
27.154
10.765
9.389
795
629
516.411

Dru{tvo
2013
2012
MKD’000
MKD’000
492.542
39.636
36.234
32.165
3.760
894
439
605.670

364.330
49.055
76.885
27.154
10.765
660
629
529.478
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3. Prihodi i tro{oci (prodol`uva)
v. Tro{oci na prodadeni proizvodi
Konsolidirano
2013
2012
MKD’000
MKD’000

Transportni uslugi
Varijabilni tro{oci
Gorivo za pe~ki
Elektri~na energija
Surovini
Ostanati tro{oci
Ope}i
Aditivi
Kugli
Gorivo i mazivo
Vkupno varijabilni tro{oci
Fiksni tro{oci
Plati i drugi nadomestoci
Uslugi za odr`uvawe - treti strani
Rezervni delovi i potro{en
material
Ostanati uslugi
Ostanati fiksni tro{oci
Re{etki
Premii za osiguruvawe
Kompjuterski uslugi, tro{oci i
telefonija
Odr`uvawe na vozila i drugi
tro{oci
Patni tro{oci
Vkupno fiksni tro{oci
Dvi`ewe na zalihi, neto
Tro{oci vo sektorot za pakuvawe
Tro{oci od upotreba na sopstveni
proizvodi
Tro{oci na prodadeni trgovski
stoki

Dru{tvo
2013
2012
MKD’000
MKD’000

63.897

117.073

63.714

117.073

428.345
263.596
155.042
109.334
18.756
17.430
7.922
7.129
1.007.554

536.712
308.937
147.484
126.238
46.322
23.519
9.880
8.079
1.207.171

428.345
262.923
155.042
109.334
18.756
17.430
7.922
6.756
1.006.508

536.712
308.369
147.484
126.238
46.322
23.519
9.880
7.963
1.206.487

265.453
48.163

260.979
72.902

264.001
48.114

259.498
72.791

47.434
33.306
35.781
6.765
6.464

54.937
55.932
53.497
6.285
5.109

47.357
33.289
35.149
6.765
6.384

54.914
55.917
52.835
6.285
5.021

2.566

3.065

2.566

3.065

2.505
2.189
450.626

2.488
2.445
517.639

2.505
2.144
448.274

2.488
2.395
515.209

(10.765)
165.554

(1.844)
168.148

(10.765)
165.554

(1.844)
168.148

101.059

144.799

101.059

144.799

482.724

410.327

475.569

391.785

2.260.649

2.563.313

2.249.913

2.541.657
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3. Prihodi i tro{oci (prodol`uva)
g. Ostanati operativni prihodi
Konsolidirano
2013
2012
MKD’000
MKD’000
Prihodi od zakupnina
Zaddr{ki po isplateni plati po sudsko
re{enie
Dobivki od vrednosno usoglasuvawe na
vlo`uvawa vo nedvi`nosti
Kapitalna dobivka od proda`ba na osnovni
sredstva
Aktuarski dobivki i osloboduvawe na
rezervacijata za vrabotenite
Prihodi od otpad
Prihodi od reeksport - oprema
Otpis na obvrski sprema dobavuva~i
Vrednosen diskont za vre}i
Prihodi od proda`ba na osnovni sredstva
Prihodi od ostanati uslugi
Naplateni {teti od osiguritelni kompanii
Prihodi od proda`ba na materijali i
surovini
Prihodi od avtoden
Prihodi od prodadeni paleti
Vi{oci na proizvodi
Ostanati prihodi

Dru{tvo
2013
2012
MKD’000
MKD’000

15.894

12.784

15.802

12.692

5.670

-

5.670

-

5.101

-

5.101

-

3.086

22.214

3.086

22.214

2.511
2.294
1.510
1.183
1.060
617
368
354

4.247
3.689
3.034
103
270
222

2.511
2.294
1.510
1.183
1.060
617
368
354

4.247
3.689
3.034
103
270
222

284
2.060
41.992

6.330
14.757
11.998
979
1.344
81.971

284
2.060
41.900

6.330
14.757
11.998
1.344
80.900

Prihodot od zakupnina vo iznos od 15.894 iljadi denari se sostoi od delovni prostori
dadeni pod zakup i zemji{te na treti lica, zaedno so refakturiranite re`iski
tro{oci vo iznos od 12.722 iljadi denari i pumpi za gotov beton i cisterni za prevoz
na cement vo iznos od 3.172 iljadi denari.
Iznosot od 5.670 iljadi denari se odnesuva na zaddr{kite po osnov na isplatenite
plati na 17 lica na koi im be{e dostaveno re{enie za prestanok na rabotniot odnos
od delovni pri~ini vo tekot na 2009 godina. Istite podnesoa tu`ba i kone~no so
sudsko re{enie kon krajot na 2012 se steknaa so pravo da se vratat na rabota.
Dobivkata od vrednosno usoglasuvawe na vlo`uvawa vo nedvi`nosti vo iznos od 5.101
iljadi denari se odnesuva na povtorna procena na vlo`uvawata vo nedvi`nosti
izvr{ena od strana na nezavisen procenitel (zabele{ka 6) so sostojba na 31 dekemvri
2013 godina, koja se priznava direktno vo bilansot na uspeh na Grupacijata.
Kapitalna dobivka od proda`ba na osnovni sredstva vo iznos od 3.083 iljadi denari se
odnesuva na proda`ba na utovarna lopata na Zobek Mining Grup Dooel soglasno
dogovor broj 03-1022 od 6 juni 2013 godina i ostatokot na saldoto od 3 iljadi denari se
odnesuva na kapitalna dobivka od re-eksport na silosi na [arcem Kosovo.
Aktuarskite dobivki i osloboduvawe na neiskoristenata rezervacija za koristite na
vrabotenite vo iznos od 2.511 iljadi denari se odnesuvaat i se rezultat na
iskustvenite procenki i promeni vo aktuarskite pretpostavki presmetani na
godi{no nivo od strana na nezavisni aktuari so upotreba na proektirana metoda
(zabele{ka 12).
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3. Prihodi i tro{oci (prodol`uva)
d. Ostanati operativni tro{oci
Konsolidirano
2013
2012
MKD’000
MKD’000
Aktuarski zagubi i povrzani tro{oci
za vrabotenite
Spogodben prestanok
Tro{oci za deloven prostor
Vrednosno usoglasuvawe na vlo`uvawa
vo nedvi`nosti
Isplateni plati po sudsko re{enie
Neto sega{na vrednost na prodadeni i
otpi{ani osnovni sredstva
Ostanati nespomnati rashodi
Reklama i propaganda
Nadomest za avtoden
Korekcija na presmetan prihod za
paleti
Rabati i popusti
Kapitalna zaguba od proda`ba na
osnovni sredstva
Tro{oci za zadr`an danok
Nabavna vrednost na prodadeni
materijali i surovini
Otpis na zastareni pobaruvawa
Kusok na proizvodi vo magacin
Rashod na zastareni zalihi po popis
Presmetani neisplateni plati po
sudsko re{enie
Penali za neispolnuvawe na
obvrskite
Tro{oci povrzani so sudska postapka
Namaluvawe na vrednost na
nematerijalni sredstva
Ostanati tro{oci

Dru{tvo
2013
2012
MKD’000
MKD’000

11.217
5.310
4.839

8.847
6.313
4.217

11.217
5.310
4.839

8.847
6.200
4.217

4.192
3.005

-

4.192
3.005

-

2.127
1.492
1.407
1.241

3.053
418
1.673
14.757

2.127
1.492
1.407
1.241

3.053
418
1.673
14.757

1.040
15.617

52.888

1.040
873

53.268

495
155

19
29

495
155

19
13

89
87
9
8

4.583
2.091
12

89
87
9
8

4.583
1.405
12

-

30.750

-

30.750

-

2.216
1.007

-

2.216
1.007

980
53.310

300
1.518
134.691

844
38.430

300
1.420
134.158

Iznosot od 11.217 iljadi denari se odnesuva na aktuarskite zagubi i dopolnitelnite
finansiski tro{oci za tekovni uslugi koi proizleguvaat od iskustvenite procenki i
promeni vo aktuarskite pretpostavki presmetani na godi{no nivo od strana na
nezavisni aktuari so upotreba na proektirana metoda (zabele{ka 12).
Tro{ocite za deloven prostor vo iznos od 4.839 iljadi denari se sostojat od 3.999
iljadi denari povrzani so refakturiranite re`iski tro{oci na objektite pod zakup
i 840 iljadi denari za pokrienite tro{oci na fudbalskiot klub za potro{ena voda vo
2013 godina.

25

Cementarnica “USJE” AD - Skopje
ZABELE[KI KON FINANSISKITE IZVE[TAI
Na 31 dekemvri 2013 godina

3. Prihodi i tro{oci (prodol`uva)
d. Ostanati operativni tro{oci (prodol`uva)
Vrednosno usoglasuvawe na vlo`uvawa vo nedvi`nosti vo iznos od 4.192 iljadi denari
se odnesuva na povtorna procena na vlo`uvawata vo nedvi`nosti izvr{ena od strana
na nezavisen procenitel (zabele{ka 6) so sostojba na 31 dekemvri 2013 godina, koja
zaguba se priznava direktno vo bilansot na uspeh na Grupacijata.
Iznosot od 3.005 iljadi denari se odnesuva na presmetanite neisplateni plati po
sudsko re{enie od 2012 godina za 17 lica na koi im be{e dostaveno re{enieto za
prestanok na rabotniot odnos od delovni pri~ini vo tekot na 2009 godina. Istite vo
2013 godina bea vrateni na rabota i im be{e isplateno za site zaostanati plati i
soodvetno se koregira prethodnata presmetka.
|. Tro{oci za proda`ba i marketing
Konsolidirano
2013
MKD’000

Plati i drugi nadomestoci
Odr`uvawe na vozila i drugi tro{oci
Elektri~na energija i drugi tro{oci
Kompjuterski uslugi i povrzani tro{oci
Reklama, propaganda i reprezentacija
Patni tro{oci
Ostanati tro{oci

20.822
1.978
1.752
1.165
854
112
577
27.260

2012
MKD’000

22.364
2.870
2.271
1.005
870
139
975
30.494

Dru{tvo
2013
MKD’000

2012
MKD’000

19.534
1.978
1.752
1.165
854
112
502
25.897

21.142
2.870
2.271
1.005
870
139
826
29.123

e. Administrativni tro{oci
Konsolidirano
2013
2012
MKD’000
MKD’000

Plati i drugi nadomestoci
Nadomest za tehni~ka pomo{ i drugi
nadomestoci
Reklama, propaganda, reprezentacija i
donacii i sponzorstvo
Elektri~na energija i drugi tro{oci
Odr`uvawe na vozila i drugi tro{oci
Kompjuterski uslugi i povrzani
tro{oci
Patni tro{oci
Ostanati tro{oci

Dru{tvo
2013
2012
MKD’000
MKD’000

44.331

41.142

42.411

38.713

16.190

21.309

15.411

20.516

10.755
3.695
3.627

7.406
6.155
3.228

10.755
3.262
3.627

7.388
5.633
3.225

1.429
1.944
4.734
86.705

1.756
1.591
7.108
89.695

1.277
1.944
4.654
83.341

1.604
1.591
7.040
85.710
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3. Prihodi i tro{oci (prodol`uva)
`. Neto prihodi od finansirawe
Konsolidirano
2013
2012
MKD’000
MKD’000
Prihodi od kamata
Prihodi od dividenda
Bankarski uslugi
(Negativni)/pozitivni kursni razliki,
neto
Tro{oci za kamati

Dru{tvo
2013
2012
MKD’000
MKD’000

46.857
(2.665)
225

44.890
(2.788)
(4.805)

46.850
(2.302)
235

44.881
4.118
(2.454)
(4.802)

(1.947)
42.470

(85)
37.212

(1.947)
42.836

(85)
41.658

Prihodi od kamata vo iznos od 46.857 iljadi denari se odnesuva na primeni i
presmetani kamati od oro~eni depoziti i od tekovnite aktivnosti.

4. Danok na dobivka
Danokot na dobivka se sostoi od:
Konsolidirano
2013
MKD’000

Danok na nepriznati rashodi
Ostanat danok na dobivka

3.932
598
4.530

2012
MKD’000

3.431
39
3.470

Dru{tvo
2013
MKD’000

3.932
3.932

2012
MKD’000

3.431
3.431

Zaklu~no so 31 dekemvri 2012 година, presmetkata na danokot na dobivka na
nepriznati rashodi e kako {to sleduva:
Konsolidirano i za Dru{tvoto
31 dekemvri
2012
MKD’000
Danok na nepriznati rashodi:
Ostanati nadomestoci na vrabotenite
Tro{oci koi ne se povrzani so glavnata dejnost na dru{tvoto
Tro{oci za reprezentacija
Penali, zatezni kamati i danok po zadr{ka
Tro{oci za sponzorstva i donaci
Tro{oci za stipendii
Ispravka na vrednost na nenaplateni pobaruvawa
Ostanato

1.770
731
401
232
129
123
44
1
3.431
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4. Danok na dobivka (prodol`uva)
Zaklu~no so 31 dekemvri 2013 година, presmetkata na danokot na dobivka na
nepriznati rashodi e kako {to sleduva:
Konsolidirano i za Dru{tvoto
31 dekemvri
2013
MKD’000
Danok na nepriznati rashodi:
Ostanati nadomestoci na vrabotenite
Tro{oci koi ne se povrzani so glavnata dejnost na dru{tvoto
Tro{oci za stipendii
Tro{oci za reprezentacija
Penali, zatezni kamati i danok po zadr{ka
Tro{oci za sponzorstva i donaci
Ispravka na vrednost na nenaplateni pobaruvawa
Ostanato

2.242
479
458
420
211
109
8
5
3.932

Vo prodol`enie, Grupacijata ima dopolnitelno danok na dobivka koi proizleguvaat
od nejzinite podru`nici, Cement Plus for Building Materials Kosovo i Trojan Cem Eood,
Bugarija vo iznos od 598 iljadi denari.
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5. Nedvi`nosti, postrojki i oprema
Grupacijata na 31 dekemvri 2013 godina

Nabavna vrednost
Na 1 januari 2013 godina
Nabavki
Transfer od investicii vo tek
Transfer vo vlo`uvawa vo
nedvi`nosti
Transfer od vlo`uvawa vo
nedvi`nosti
Transfer od vlo`uvawa vo
nedvi`nosti
Kursni razliki od prenos vo valuta
Ottu|uvawe
Na 31 dekemvri 2013 godina
Amortizacija
Na 1 januari 2013 godina
Tro{ok za godinata
Transfer od vlo`uvawa vo
nedvi`nosti
Kursni razliki od prenos vo valuta
Ottu|uvawe
Na 31 dekemvri 2013 godina
Neto smetkovodstvena vrednost
na 31 dekemvri 2013 godina

Dru{tvoto na 31 dekemvri 2013 godina

Zgradi i
zemji{te
MKD’000

Investicii
vo tek
MKD’000

Oprema
MKD’000

Vkupno
MKD’000

3.201.888
31.053
44.190

4.444.765
145.811

219.280
264.870
(190.001)

7.865.933
295.923
-

(2.657)

-

-

(2.657)

7.309

-

-

7.309

24.271
15
3.306.069

8
(93.413)
4.497.171

294.149

24.271
23
(93.413)
8.097.389

2.062.890
25.674

3.552.400
196.960

-

5.615.290
222.634

7.309
2.095.873

(1)
(90.632)
3.658.727

-

7.309
(1)
(90.632)
5.754.600

1.210.196

838.444

294.149

2.342.789

Zgradi i
zemji{te
MKD’000

Oprema
MKD’000

Investicii
vo tek
MKD’000

Vkupno
MKD’000

Nabavna vrednost
Na 1 januari 2013 godina
Nabavki
Transfer od investicii vo tek
Transfer na vlo`uvawa vo nedvi`nosti
Transfer od vlo`uvawa vo nedvi`nosti
Transfer od vlo`uvawa vo nedvi`nosti
Ottu|uvawe i otpis
Na 31 dekemvri 2013 godina

3.052.823
31.053
44.190
(2.657)
7.309
24.271
3.156.989

4.393.317
145.811
(93.413)
4.445.715

219.280
264.870
(190.001)
294.149

7.665.420
295.923
(2.657)
7.309
24.271
(93.413)
7.896.853

Amortizacija
Na 1 januari 2013 godina
Tro{ok za godinata
Transfer od vlo`uvawa vo nedvi`nosti
Ottu|uvawe i otpis
Na 31 dekemvri 2013 godina

2.042.683
23.511
7.309
2.073.503

3.517.347
192.040
(90.632)
3.618.755

-

5.560.030
215.551
7.309
(90.632)
5.692.258

Neto smetkovodstvena vrednost
na 31 dekemvri 2013 godina

1.083.486

826.960

294.149

2.204.595
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5. Nedvi`nosti, postrojki i oprema (prodol`uva)
Grupacijata na 31 dekemvri 2012
godina

Zgradi i
zemji{te
MKD’000

Oprema
MKD’000

Investicii
vo tek
MKD’000

Vkupno
MKD’000

3.142.425
27.850
31.874

4.531.830
121.930

171.611
201.473
(153.804)

7.845.866
229.323
-

2.658
(8)
(2.911)
3.201.888

(6)
(208.989)
4.444.765

219.280

2.658
(14)
(211.900)
7.865.933

Amortizacija
Na 1 januari 2012 godina
Tro{ok za godinata
Kursni razliki od prenos vo valuta
Ottu|uvawe
Na 31 dekemvri 2012 godina

2.028.298
35.239
(3)
(644)
2.062.890

3.541.893
218.454
(5)
(207.942)
3.552.400

-

5.570.191
253.693
(8)
(208.586)
5.615.290

Neto smetkovodstvena vrednost
na 31 dekemvri 2012 godina

1.138.998

892.365

219.280

2.250.643

Zgradi i
zemji{te
MKD’000

Oprema
MKD’000

Investicii
vo tek
MKD’000

Vkupno
MKD’000

2.993.352
27.850
31.874

4.480.376
121.930

171.611
201.473
(153.804)

7.645.339
229.323
-

2.658
(2.911)
3.052.823

(208.989)
4.393.317

219.280

2.658
(211.900)
7.665.420

Amortizacija
Na 1 januari 2012 godina
Tro{ok za godinata
Ottu|uvawe
Na 31 dekemvri 2012 godina

2.012.663
30.664
(644)
2.042.683

3.514.632
210.657
(207.942)
3.517.347

-

5.527.295
241.321
(208.586)
5.560.030

Neto smetkovodstvena vrednost
na 31 dekemvri 2012 godina

1.010.140

875.970

219.280

2.105.390

Nabavna vrednost
Na 1 januari 2012 godina
Nabavki
Transfer od investicii vo tek
Transfer od vlo`uvawa vo
nedvi`nosti
Kursni razliki od prenos vo valuta
Ottu|uvawe
Na 31 dekemvri 2012 godina

Dru{tvoto na 31 dekemvri 2012 godina
Nabavna vrednost
Na 1 januari 2012 godina
Nabavki
Transfer od investicii vo tek
Transfer od vlo`uvawa vo
nedvi`nosti
Ottu|uvawe
Na 31 dekemvri 2012 godina

30

Cementarnica “USJE” AD - Skopje
ZABELE[KI KON FINANSISKITE IZVE[TAI
Na 31 dekemvri 2013 godina

6. Vlo`uvawa vo nedvi`nosti
Konsolidirano
2013
2012
MKD’000
MKD’000
Na 1 januari
Transfer od nedvi`nosti,
postrojki i oprema
(zabele{ka 5)
Transfer na nedvi`nosti,
postrojki i oprema
(zabele{ka 5)
Dobivka od korekcija na
objektivnata vrednost,
neto
Revalorizacioni rezervi
od preocenka na
objektivnata vrednost
Na 31 dekemvri

Dru{tvo
2013
2012
MKD’000
MKD’000

80.703

83.361

80.703

83.361

2.657

-

2.657

-

(24.271)

(2.658)

(24.271)

(2.658)

909

-

909

-

55.325
115.323

80.703

55.325
115.323

80.703

Vlo`uvawata vo nedvi`nosti, glavno se sostoi od zemji{te, proizvodni objekti so
delovni kancelarii (usjepor i paleti) i grade`en objekt - restoran i kafekuvarnica
koi nemaat svoja namena, i se ~uvaat za dolgoro~no iznajmuvawe i ne se koristat od
strana na Grupacijata.
Konsolidirano i za Dru{tvoto

Prihodi od zakup koi proizleguvaat od vlo`uvawata
vo nedvi`nosti
Direktni operativni tro{oci (vklu~uvaj}i popravki
i odr`uvawe) koi generiraat prihodi od zakup
Dobivki koi proizleguvaat od vlo`uvawa vo
nedvi`nosti po objektivna vrednost

2013
MKD’000

2012
MKD’000

8.614

6.625

-

-

8.614

6.625

Vo tekot na 2013 godina, Grupacijata ja promeni namenata na odredeni imoti, kako
{to se zemji{teto vo iznos od 2.657 iljadi denari i delovi na zgradi, od imot koristen
od strana na sopstvenikot vo vlo`uvawa vo nedvi`nosti. Pred reklasifikacijata, vo
izve{taite za finansiskata sostojba na Grupacijata, bea evidentirani po nivnata
nabavna vrednost namaleni za akumuliranata amortizacija. Ponatamu, stariot objekt
USJEPOR vo iznos od 24.271 iljadi denari be{e preneseno vo nedvi`nosti, postrojki
i oprema (zabele{ka 5), bidej}i istiot po~na da se upotrebuva od strana na
Grupacijata za sopstveni celi i toa po~nuvaj}i od 1 juli 2013 година.
Na 31 dekemvri 2013 godina, Grupacijata izvr{i povtorna procenka na svoite
vlo`uvawa vo nedvi`nosti preku procenkata izvr{ena od nezavisen procenitel,
Grant Tornton Konsalting DОО Skopje, koj ima priznata i relevantna profesionalna
kvalifikacija i ima skore{no iskustvo vo lokacijata i kategorijata na vlo`uvawata
vo nedvi`nosti koi se predmet na procenka. Procenkata na vlo`uvawata vo
nedvi`nosti e izvr{ena vo soglasnost so Me|unarodnite сtandardi za пrocena.
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6. Vlo`uvawa vo nedvi`nosti (prodol`uva)
Mereweto na objektivnata vrednost be{e izvr{eno so upotreba na tehniki na procenka
za koi najniskoto nivo na vlezni podatoci koi {to se zna~ajni za vrednuvaweto se
neobzervativni (nivo 3).
Metodologijata primeneta i klu~nite vlezni podatoci vo procenkata na vlo`uvawata
vo nedvi`nosti e kako {to sleduva:
Nedvi`nosti
Objekti

Grade`no
zemji{te

Metodologija
Prihoden metod

Pazaren pristap metod na sporedlivi
proda`bi

Vlezni podatoci
Stapka na neiskoristenost
Operativni tro{oci
Celokupna direktna stapka na
kapitalizacija
Ponudeni ceni na sporedlivi
zemji{ni parceli
vo regionot na op{tina Kisela
Voda

Rangovi
0%
5%
12,13%
30 do
80
euro/m2

Zna~ajnite zgolemuvawa (namaluvawa) vo predvidenite operativni tro{oci }e
predizvika zna~ajna poniska odnosno povisoka objektivna vrednost na nedvi`nostite.
Isto taka, zna~ajnite zgolemuvawa (namaluvawa) na stapkata na kapitalizacija vo
izolacija }e rezultira vo zna~ajna poniska odnosno povisoka objektivna vrednost na
nedvi`nostite.
Kako rezultat na procenkata na 31 dekemvri 2013 godina, smetkovodstvenata vrednost
na vlo`uvawata vo nedvi`nosti na Grupacijata e prisposobena/zgolemena vo iznos od
56.234 iljadi denari. Del od dobivkata vo iznos od 55.325 iljadi denari, rezultat na
povtornoto merewe na objektivnata vrednost vo momentot koga dojde do promena na
namenata na sredstvata vo tekot na 2013 godina od imot koristen od strana na
sopstvenikot vo vlo`uvawa vo nedvi`nosti e priznaena vo Ostanatata seopfatna
dobivka i da bide prika`ana vo рevalorizacionite rezervi (vidi: Izve{taj za promeni
vo glavninata).
Ostanatata dobivka vo iznos od 5.101 iljadi denari kako i zagubata vo iznos od 4.192
iljadi denari, ili neto, 909 iljadi denari bea priznaeni vo dobivkata i zagubata na
Grupacijata za godinata koja zavr{uva na 31 dekemvri 2013 godina. (зabele{ka 3г i 3д).

7. Zalihi
Konsolidirano
2013
2012
MKD’000
MKD’000
Rezervni delovi
Potro{ni materijali
Surovini i gorivo
Gotovi proizvodi
Proizvodstvo vo tek
Vre}i, folii i paleti
Trgovski stoki za preproda`ba
Dadeni avansi za nabavka na zalihi

252.007
146.698
79.993
80.128
32.100
10.771
809
32
602.538

266.347
168.963
155.800
62.914
38.548
17.432
275
381
710.660

Dru{tvo
2013
2012
MKD’000
MKD’000
252.007
146.647
79.993
80.128
32.100
10.771
189
32
601.867

266.347
168.687
155.800
62.914
38.548
17.432
275
381
710.384
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8. Pobaruvawa od kupuva~i i ostanati pobaruvawa
Konsolidirano
2013
2012
MKD’000
MKD’000
Pobaruvawa od kupuva~i
Odnapred plateni tro{oci
Dadeni avansi na
dobavuva~i
Ostanati pobaruvawa

Dru{tvo
2013
2012
MKD’000
MKD’000

299.909
29.277

282.422
25.590

250.142
18.017

273.372
24.245

1.300
35.503
365.989

65.176
373.188

1.300
35.415
304.874

55.627
353.244

Pobaruvawa od kupuva~ite se bez kamatni i voobi~aeno so valuta na pla}awe od 0 - 75
dena.
So sostojba na 31 dekemvri, starosnata analiza na pobaruvawata e kako {to sleduva:

Grupacijata
Nitu dospeani
nitu
obezvredneti
Vkupno
2013
2012

299.909
282.422

248.796
180.540

Dospeno no neotpi{ano

< 30
dena

30-60
dena

60-90
dena

90-120
dena

>120 dena

10.195
91.219

15.520
2.071

1.450
6.281

5.334
581

18.614
1.730

Dru{tvoto
Nitu dospeani
nitu
obezvredneti
Vkupno
2013
2012

250.142
273.372

222.191
178.741

Dospeno no neotpi{ano

< 30
dena

30-60
dena

60-90
dena

90-120
dena

>120
dena

11.498
92.031

14.839
370

495
2.230

-

1.119
-
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9. Pari i pari~ni sredstva
Konsolidirano
2013
2012
MKD’000
MKD’000
Depoziti vo banki
Pari~ni sredstva vo banka
Pari~ni sredstva vo blagajna

2.501.585
49.044
29
2.550.658

Dru{tvo
2013
2012
MKD’000
MKD’000

1.493.846
64.103
19
1.557.968

2.501.459
38.094
29
2.539.582

1.493.543
24.563
19
1.518.125

10. Akcionerski kapital
Odobren, izdaden i celosno uplaten akcionerski kapital e:

Grupacijata i Dru{tvoto
Titan Cement Netherlands B.V. - obi~ni akcii po 3.100
MKD za edna akcija
Drugi akcioneri - obi~ni akcii po 3.100 MKD za edna
akcija

Broj na akcii:
MKD ‘000

534.667

94,84%

29.117
563.784

5,16%
100%
MKD’000

Akcionerski kapital spored sudska registracija
Na 31 dekemvri 2013 godina i 31 dekemvri 2012 godina

1.747.730

Plateni i predlo`eni dividendi
Grupacijata i Dru{tvoto
Objaveni i plateni vo tekot na godinata {to zavr{uva na 31
dekemvri 2012 godina
Kone~na dividenda za 2011 godina:
MKD 1.968,00 za edna akcija
Objavena
Platena
Objaveni i plateni vo tekot na godinata {to zavr{uva na 31
dekemvri 2013 godina
Kone~na dividenda za 2012 godina:
MKD 740,78 za edna akcija
Objavena
Platena

MKD’000

1.109.527
1.109.522

417.644
417.642

Objavenite i plateni dividendi za godinata {to zavr{uva na 31 dekemvri 2012
godina i 2013 godina celosno se odnesuvaat na dividendi vo pari na obi~nite akcii.
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11. Ostanati rezervi

Zakonski
rezervi
MKD’000

Revalorizaci
oni rezervi
na vlo`uvawa
vo
nedvi`nosti
MKD’000

Rezerva
za kursni
razliki
MKD’000

268.551
268.551

349.621
349.621

-

4.695
395
5.090

622.867
395
623.262

-

-

55.325
-

230

55.325
230

268.551

349.621

55.325

5.320

678.817

Revaloriza
cioni
rezervi na
sredstvata
MKD’000

Na 1 januari 2012 godina
Kursni razliki od prenos vo valuta
Na 31 dekemvri 2012 godina
Ostanata seopfatna dobivka
(zabele{ka 6)
Kursni razliki od prenos vo valuta
Na 31 dekemvri 2013 godina

Grupacijata

Vkupno
MKD’000

Rezervi za kursni razliki
Rezervite za kursnite razliki se koristat za da se evidentiraat kursnite razliki koi
proizleguvaat od prenos vo valuta na finansiskite izve{tai na stranskata podru`nica.

Dru{tvoto

Revalorizacioni
rezervi na
sredstvata
MKD’000

268.551

Zakonski
rezervi
MKD’000

Revalorizacio
ni rezervi na
vlo`uvawa vo
nedvi`nosti
MKD’000

MKD’000

349.621

-

618.172

55.325

55.325

55.325

673.497

Vkupno

Na 31 dekemvri 2012 godina
Ostanata seopfatna dobivka
(zabele{ka 6)
Na 31 dekemvri 2013 godina
268.551

349.621

Zakonski rezervi
Na 13 maj 2013 godina, Odborot na direktori donese Odluka za promena na Statutot na
Grupacijata, a povrzano so zakonskite rezervi koi se regulirani so odredbite na
Zakonot za trgovski dru{tva se so cel da se usoglasi so promenite koi nastanaa vo
Zakonot za trgovski dru{tva od 1 januari 2013 godina vo ovoj del.
Imeno, procentot koj {to be{e zadol`itelen da se izdvoi za ovie rezervi se namali od
najmalku 15% od godi{nata neto dobivka na najmalku 5% se do momentot koga ovaa
rezerva }e dostigne 10% od vrednosta na akcionerskiot kapital na Grupacijata namesto
prethodnite 20%. Iznosot na rezervata {to nadminuva 10% od akcionerskiot kapital
mo`e da se koristi za raspredelba na dividendi vrz osnova na odluka na Sobranie na
akionerite.
Poradi toa, zakonskite rezervi so 31 dekemvri 2013 godina vo iznos od 349.621 iljadi
denari se sostojat od dva iznosa. Zakonskite rezervi vo iznos od 174.773 iljadi denari
mo`e da se koristat samo za pokrivawe na zagubite dokolku saldoto ne nadminuva 10%
od akcionerskiot kapital na Grupacijata. Dodeka iznosot od 174.848 iljadi denari {to
go nadminuva propi{aniot limit (nadminuva 10% od akcionerskiot kapital) mo`e da
se koristi za raspredelba na dividendi vrz osnova na odluka na Sobranie na
akionerite.
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11. Ostanati rezervi (prodol`uva)
Revalorizacioni rezervi na vlo`uvawa vo nedvi`nosti
Revalorizacionite rezervi na vlo`uvawa vo nedvi`nosti vo iznos od 55.325 iljadi
denari rezultiraat od preocenka na objektivnata vrednost na vlo`uvawata vo
nedvi`nosti so promena na upotrebata na istite vo tekot na 2013 godina od
nedvi`nosti, postrojki i oprema vo vlo`uvawa vo nedvi`nosti kako {to e objasneto i
vo zabele{ka 6 i istite se prepoznavaat vo ostanatata seopfatna dobivka prika`ani
vo revalorizacioni rezervi.

12. Dolgoro~ni rezervacii za otpremnini
Konsolidirano
2013
2012
MKD’000
MKD’000
Otpremnini
Jubilejni godi{ni nagradi
Stipendii
Dopolnitelni koristi pri
penzionirawe
Analizirani kako:
Netekoven del
Tekoven del

Dru{tvo
2013
2012
MKD’000
MKD’000

23.121
18.813
21.548

24.706
21.564
21.661

23.121
18.813
21.548

24.706
21.564
21.661

1.639
65.121

67.931

1.639
65.121

67.931

56.272
8.849
65.121

57.745
10.186
67.931

56.272
8.849
65.121

57.745
10.186
67.931

Dvi`ewata vo tekot na godinata se kako {to sleduva:
Konsolidirano
2013
2012
MKD’000
MKD’000
Na 1 januari
Tro{ok za tekovni uslugi
Tro{ok za kamata
Aktuarska dobivka ili zaguba
(priznaena)
Dopolnitelni koristi pri
penzionirawe

Isplateno vo tekot na godinata
Zagubi/(добивки) od usoglasuvawe na
aktuarskata presmetka
Na 31 dekemvri

Dru{tvo
2013
2012
MKD’000
MKD’000

67.931
3.942
3.223

70.281
5.043
3.467

67.931
3.942
3.223

70.281
5.043
3.467

(1.428)

(4.247)

(1.428)

(4.247)

1.639
75.307

74.544

1.639
75.307

74.544

(11.516)

1.330
65.121

(6.951)

338
67.931

(11.516)

1.330
65.121

(6.951)

338
67.931
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12. Dolgoro~ni rezervacii za otpremnini (prodol`uva)
Iznosite priznaeni vo bilansot na uspeh se kako {to sleduva:
Konsolidirano
2013
2012
MKD’000
MKD’000
Tro{ok za tekovni uslugi
Tro{ok za kamata
Aktuarska dobivka ili zaguba
(priznaena)
Dopolnitelni koristi pri
penzionirawe
Zagubi/(добивки) od
usoglasuvawe na aktuarskata
presmetka

Dru{tvo
2013
2012
MKD’000
MKD’000

3.942
3.223

5.043
3.467

3.942
3.223

5.043
3.467

(1.428)

(4.247)

(1.428)

(4.247)

1.639

-

1.639

-

1.330

338

1.330

338

8.706

4.601

8.706

4.601

Kvantitativnata analiza na osetlivosta pri promena na diskontnata stapka i stapkata na
porast na plati zaklu~no so 31 dekemvri 2013 i 2012 година, e kako {to sleduva:
Grupacijata i Dru{tvoto
2013
Pretpostavki

Diskontna stapka

Porast na plati

1%
porast
MKD’000

1%
namaluvawe
MKD’000

1%
porast
MKD’000

1%
namaluvawe
MKD’000

Otpremnini
Vlijanie na neto definiranite
koristi na vrabotenite

(5,75)

6,41

6,57

(5,99)

Jubilejni nagradi
Vlijanie na neto definiranite
koristi na vrabotenite

(4,88)

5,4

5,54

(5,09)

Nivo na osetlivost

2012
Pretpostavki

Diskontna stapka

Porast na plati

1%
porast
MKD’000

1%
namaluvawe
MKD’000

1%
porast
MKD’000

1%
namaluvawe
MKD’000

Otpremnini
Vlijanie na neto definiranite
koristi na vrabotenite

(6,98)

7,87

7,87

(7,10)

Jubilejni nagradi
Vlijanie na neto definiranite
koristi na vrabotenite

(5,08)

5,67

5,67

(5,18)

Nivo na osetlivost
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12. Dolgoro~ni rezervacii za otpremnini (prodol`uva)
Slednive isplati se o~ekuvani koristi koi treba da se realiziraat vo idnite godini:
Konsolidirano
2013
2012
MKD’000
MKD’000
Godina 1
Godina 2
Godina 3
Godina 4
Godina 5
Godini 6-10
Nad 10 godini

8.826
9.489
10.077
10.556
9.339
20.699
93.297

10.808
7.488
7.596
9.067
9.257
26.013
87.000

Dru{tvoto
2013
2012
MKD’000
MKD’000
8.826
9.489
10.077
10.556
9.339
20.699
93.297

10.808
7.488
7.596
9.067
9.257
26.013
87.000

Osnovnite aktuarski pretpostavki koi bea koristeni se kako {to sledi:
a) Verojatnosta na `ivot i smrtnost po starost i pol e opredelena soglasno
Tablicata na mortalitet za naselenieto na Republika Makedonija za periodot
1980-1982,
b) Stapkata na obrt na vraboteni e nezna~itelna i istata ne e zemena vo
presmetkata. Imeno, vrz osnova na dostavenite informacii za napu{tawe na
Grupacijata vo prethodnite nekolku godini, mo`e da se zaklu~i deka vlijanieto
na ovaa kategorija na vraboteni e nezna~itelno vo odnos na vkupnata populacija
na vrabotenite, pa zatoa ne se pretpostavuva napu{tawe na Grupacijata po ovoj
osnov.
v) Penzioniraweto na vrabotenite i vo idnina }e se odviva soglasno sega{nata
zakonska regulativa (64 godini za ma`i i 62 za `eni),
g) Presmetkata e izgotvena samo za tekovnata populacija na vrabotenite vo
Grupacijata, isklu~uvaj}i gi site vraboteni koi }e se vrabotat vo idnina. Istata se
bazira na pretpostavkata za kontinuitet vo slu`bata na vrabotenite na
Grupacijata (pretpostavka za kontinuitet vo slu`bata).
d) Aktuarskata presmetka gi opfa}a i stipendiite na decata na vrabotenite na
Grupacijata koi se na redovni dodiplomski i poslediplomski studii, kako i na
decata na po~inatite vraboteni dodeka se sredno{kolci i / ili redovni studenti.
Isto taka, vo presmetkata se zemeni vo predvid i decata koi seu{te ne se na vozrast
za zapo~nuvawe so studii, so pretpostavka deka 100% od niv }e se zapi{at na
fakultet vo 2014 godina odnosno 50% vo narednite godini.
|) Po~nuvaj}i od 31 dekemvri 2013 godina, aktuarskata presmetka na definiranite
koristi e dopolneta so presmetka na sega{nata vrednost na novo vovedenata korist
za odredena kategorija na vraboteni - dopolnitelni koristi pri pezionirawe.
Presmetkata e napravena vrz osnova na prose~ni parametri na spomenatata
populacija i vkupno o~ekuvaniot iznos za isplata dostaven od strana na
Grupacijata. Sega{nata vrednost na idnite koristi e presmetana so primena na
gorenavedenite demografski, finansiski i drugi pretpostavki.
Koristenite finansiski pretpostavki se kako {to sledi:
Nominalen godi{en porast na prose~na republi~ka neto plata: 2,35 %;
Diskontna stapka: 5,35%
Pretpostavkite vo vrska so mortalitetot vo idnina se postaveni vrz osnova na
aktuarski sovet soglasno izdadenite statisti~ki podatoci i iskustvoto vo dr`avata.
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13. Obvrski sprema dobavuva~i i ostanati obvrski
Konsolidirano
2013
2012
MKD’000
MKD’000
Obvrski sprema dobavuva~i
Primeni avansi od
kupuva~i
Dobavuva~i za osnovni
sredstva
Ostanati tekovni obvrski

Dru{tvo
2013
2012
MKD’000
MKD’000

280.643

349.165

280.230

349.129

7.019

8.598

7.023

7.841

55.652
25.925
369.239

66.861
18.823
443.447

55.652
25.737
368.642

66.861
18.756
442.587
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14. Prevzemeni i potencijalni obvrski
Potencijalni obvrski
Bankarski garancii
Konsolidirano
2013
2012
MKD’000
MKD’000
Bankarski garancii
Garancija za koncesiski
dogovor
Menica

-

-

Dru{tvo
2013
2012
MKD’000
MKD’000

113.708

81.364

110.940

78.597

308
20.000
134.016

919
82.283

308
20.000
131.248

919
79.516

Zaklu~no so 31 dekemvri 2013 godina, Grupacijata ima obezbedeno bankarski garancii
od:
Halk Banka vo korist na Carina vo iznos od 5.000 iljadi denari so va`nost do 19
mart 2015 godina, vo korist na MEPSO AD Makedonija 3.900 iljadi denari za prenos
na elektri~na energija so va`nost do 15 januari 2015 godina, vo korist na Makpetrol
AD Skopje 5.000 iljadi denari za nabavka na priroden gas so va`nost do 15 fevruari
2014 godina;
Ohridska Banka vo korist na MOL Hungarian Oil and Gas PLC vo iznos od 33.831 iljadi
denari za nabavka na petrol koks so va`nost do 15 mart 2014 godina;
NLB Tutunska Banka vo korist na Gen-I D.O.O za nabavka na elektri~na energija vo
iznos od 36.292 iljadi denari so va`nost do 10 fevruari 2014 godina;
Halk Banka vo korist na Simens Turcija za isporaka na transforatorska stanica vo
iznos od 17.838 iljadi denari so va`nost do 28 fevruari 2014 godina;
[parkase Banka vo korist na Jaro Milo [vedska za nabavka na SNCR sistem vo
iznos od 9.079 iljadi denari so va`nost do 31 januari 2014 godina, i
Raiffeisen Bank, Kosovo vo korist na Carina vo iznos od 2.768 iljadi denari so stavawe
vo zalog viqu{kar i generator so va`nost do 30 maj 2014 godina.
Ponatamu, Grupacijata ima 2 menici so izjava za pravata i obvrskite na potpisnicite
(Grupacijata i OKTA AD Skopje) na menicite vo forma na Notarski Akt izdadeni od
Grupacijata vo iznos od 20.000 iljadi denari za nabavka na nafta i nafteni proizvodi.
Vo prodol`enie, Grupacijata obezbedi bankarski garancii od NLB Tutunska banka vo
vkupen iznos od 308 iljadi denari vo korist na Ministerstvo za Ekonomija na
Republika Makedonija za realizacija na dogovorite za koncesija za detalni geolo{ki
istra`uvawa.
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14. Prevzemeni i potencijalni obvrski (prodol`uva)
Potencijalni obvrski (prodol`uva)
Naem - Grupacijata kako zakupec
Grupacijata zema pod naem vozila so sklu~uvawe na dogovori za operativen naem.
Istite imaat razli~ni uslovi i klauzuli. Tro{okot se priznava vo dobivkata ili
zagubata vo tekot na periodot.
Konsolidirano
2013
2012
MKD’000
MKD’000
Do 1 godina
Podolgo od 1 godina, no ne
podolgo od 5 godini

Dru{tvo
2013
2012
MKD’000
MKD’000

5.727

4.564

5.727

4.564

9.301
15.028

9.483
14.047

9.301
15.028

9.483
14.047

Nabavki
Zaklu~no so 31 dekemvri 2013 godina, Grupacijata ima sklu~eno dogovor za nabavka na
elektri~na energija vo iznos od pribli`no 55.453 iljadi denari samo za prviot
kvartal od 2014 godina.

15. Zarabotuva~ka po akcija
Osnovnata zarabotuva~ka po akcija e presmetana, dobivkata koja im pripa}a na
imatelite na akcii na mati~noto dru{tvo podelena so vkupniot broj na akcii.

Групацијата

Dobivkata koja im pripa|a na
imatelite na akcii na mati~noto
dru{tvo:
Tekovni aktivnosti
Osnovna zarabotuva~ka (dobivka)
koja im pripa|a na imatelite na
akcii na mati~noto dru{tvo
Vkupen broj na akcii na imatelite
na mati~noto dru{tvo

2013
MKD’000

2012
MKD’000

1.488.032

1.319.549

1.488.032

1.319.549

563.784

563.784
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15. Zarabotuva~ka po akcija (prodol`uva)
Друштвото

Dobivkata koja im pripa|a na
imatelite na akcii na mati~noto
dru{tvo:
Tekovni aktivnosti
Osnovna zarabotuva~ka (dobivka)
koja im pripa|a na imatelite na
akcii na mati~noto dru{tvo
Vkupen broj na akcii na imatelite
na mati~noto dru{tvo

2013
MKD’000

2012
MKD’000

1.484.687

1.325.850

1.484.687

1.325.850

563.784

563.784
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16. Transakcii so povrzani strani
Titan Cement Netherlands B.V. poseduva 94,84% od akcionerskiot kapital na Dru{tvoto.
Slednite transakcii se izvr{eni so povrzanite strani:
a) Proda`bi na dobra i uslugi
Konsolidirano
2013
2012
MKD’000
MKD’000
Kontrolirano od:
Titan Cement Company-petrol
koks
Titan Cement Company-prevoz
Podru`nica:
Cement Plus Ltd - cement, pesok
i bel cement
Cement Plus Ltd - prevoz
Trojan Cem EOOD Sofija cement
Trojan Cem EOOD Sofija prevoz
Ентитети под заедничка
контрола:
SHARRCEM SH.P.K- petrol
koks
SHARRCEM SH.P.K-klinker
SHARRCEM SH.P.K- bel
cement
SHARRCEM SH.P.K- prevoz
SHARRCEM SH.P.K- silosi
SHARRCEM SH.P.Kmaterijali i uslugi
Titan Cementara Kosjeric ostanato
Titan Global Finance PLC
London- kamata
SHARR Beteiligungs Gmbhmaterijali i uslugi
SHARR Beteiligungs
Pretstavnistvo Skopje uslugi

Dru{tvo
2013
2012
MKD’000
MKD’000

20.730
3.046

-

20.730
3.046

-

-

-

519.687
25.968

564.566
22.591

-

-

3.230

11.295

-

-

2.564

-

471.812
34.956

224.386
249.203

471.812
34.956

224.386
249.203

15.971
4.655
1.513

54.294
3.065

15.971
4.655
1.513

54.294
3.065

427

-

427

-

160

-

160

-

-

18.821

-

18.821

-

4.517

-

4.517

553.270

270
554.556

1.104.719

270
1.153.008
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16. Transakcii so povrzani strani (prodol`uva)
Saldata koi proizleguvaat od gore navedenite transakcii se prika`ani podolu:
Pobaruvawa od povrzanite strani
Konsolidirano
2013
2012
MKD’000
MKD’000
Podru`nica:
Trojan Cem EOOD SOFIJA - siv
cement
Ентитети под заедничка контрола:
SHARRCEM SH.P.K - petrol
koks
SHARRCEM SH.P.K - klinker
SHARRCEM SH.P.K - bel
cement
SHARRCEM SH.P.K - silosi
SHARRCEM SH.P.K materijali i uslugi

Dru{tvo
2013
2012
MKD’000
MKD’000

-

-

2.099

4.676

71.642
39.599

42.382
132.950

71.642
39.599

42.382
132.950

972
755

-

972
755

-

402
113.370

339
175.671

402
115.469

339
180.347
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16. Transakcii so povrzani strani (prodol`uva)
b) Nabavka na dobra i uslugi
Konsolidirano
2013
2012
MKD’000
MKD’000
Kontrolirano od:
Titan Cement Company - bel
cement i petrol koks
Titan Cement Companysilosi
Titan Cement Companymaterijali i uslugi
Titan Cement Company surovini
Povrzano lice:
Balkcem Limited - tehni~ka
pomo{
SHARRCEM SH.P.K trgovska stoka
SHARRCEM SH.P.K {armal
SHARRCEM SH.P.Kostanato
Geospan Dooel - agregati
SHARRCEM SH.P.K- silosi
SHARRCEM SH.P.K - siv
cement
SHARRCEM SH.P Kmaterijali i uslugi
Titan Zlatna Panega materijali

Dru{tvo
2013
2012
MKD’000
MKD’000

483.543

682.411

483.543

682.411

4.511

-

4.511

-

1.600

-

1.600

-

-

260

-

260

8.618

16.945

8.618

16.945

468

-

468

-

-

25.118

-

25.118

15
-

5.105

15
-

5.105

-

3.065

-

3.065

-

524

-

524

-

80

-

80

498.755

44
733.552

498.755

44
733.552
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16. Transakcii so povrzani strani (prodol`uva)
Salda koi proizleguvaat od gore navedenite transakcii se prika`ani podolu:
Obvrski sprema povrzanite strain
Konsoloidirano
2013
2012
MKD’000
MKD’000
Kontrolirano od:
Titan Cement Company bel cement, petrol koks
i uslugi
Titan Cement Company silos
Podru`nica:
Cement Plus Ltd. pretplata
Ентитети под заедничка
контрола:
Balkcem Limited - tehni~ka
pomo{
SHARR CEM SH.P.K- siv
cement
SHARR CEM SH.P.K uslugi
SHARR CEM SH.P.K{armal
Titan Zlatna Panega - siv
cement

Dru{tvo
2013
2012
MKD’000
MKD’000

3.800

1.673

3.800

1.673

750

-

750

-

-

-

650

31

7.756

1.002

7.756

1.002

118

-

118

-

-

5.747

-

5.747

-

2.345

-

2.345

12.424

104
10.871

13.074

104
10.902

Grupacijata i Dru{tvoto ostvaruvaat transakcii so gorenavedenite povrzani strani
spored zaedni~ni dogovoreni uslovi.
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17. Upravuvawe so finansiskiot rizik
Osnovnite finansiski obvrski na Grupacijata gi so~inuvaat obvrski sprema
dobavuva~ite i ostanati obvrski. Grupacijata raspolaga so raznovidni finansiski
sredstva kako {to se: pobaruvawa od kupuva~ite, pari i pari~ni sredstva i
kratkoro~ni depoziti koi proizleguvaat direktno od raboteweto na Grupacijata.
Grupacijata vo svoeto rabotewe se izlo`eni na pove}e finansiski rizici. Glavnite
rizici se: rizik na likvidnost, devizen rizik i krediten rizik. Upravuvaweto so
sekoj od ovie rizici se odviva vo soglasnost so politikite odobreni od Odborot na
direktori koj voedno e i odgovoren za revidirawe na istite.
a) Kamaten rizik
Prihodite i operativnite pari~ni tekovi na Grupacijata se vo golema mera nezavisni
od promenata na pazarnite kamatnite stapki.
b) Devizen rizik
Izlo`enosta na Grupacijata na devizen rizik e minimalna so ogled na faktot deka
najgolemiot del od dogovorite povrzani so me|unarodnite transakcii (proda`bite i
nabavkite) se nominirani vo EURO, koe be{e stabilno vo tekot na cela 2013 godina.
v) Rizik na likvidnost
Upravuvaweto so rizikot na likvidnost podrazbira raspolagawe so dovolni koli~estva
na gotovina, kako i mo`nost za finansirawe preku koristewe na dogovorni kreditni
aran`mani.
Tabelata podolu dava prikaz na rokovite na pla}awe na finansiskite obvrski na
Grupacijata i Dru{tvoto na 31 dekemvri 2013 godina i 31 dekemvri 2012 godina
bazirani na dogovorenite nediskontirani pla}awa:
Grupacijata

Na 31 dekemvri 2013 godina
Na
barawe

Do 3
meseci

3 do 12
meseci

1 do 5
godini

> 5
godini

Vkupno

Obvrski sprema
dobavuva~i

-

268.219

-

-

-

268.219

Ostanati obvrski

-

88.596

-

-

-

88.596

Povrzani subjekti

-

12.424

-

-

-

12.424
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17. Upravuvawe so finansiskiot rizik (prodol`uva)
v) Rizik na likvidnost (prodol`uva)
Na 31 dekemvri 2012 godina
Na
barawe

Do 3
meseci

3 do 12
meseci

1 do 5
godini

> 5
godini

Vkupno

Obvrski sprema
dobavuva~i

-

338.294

-

-

-

338.294

Ostanati obvrski

-

94.282

-

-

-

94.282

Povrzani subjekti

-

10.871

-

-

-

10.871

Na
barawe

Do 3
meseci

3 do 12
meseci

1 do 5
godini

> 5
godini

Vkupno

Dru{tvoto

Na 31 dekemvri 2013 godina

Obvrski sprema
dobavuva~i

-

267.156

-

-

-

267.156

Ostanati obvrski

-

88.412

-

-

-

88.412

Povrzani subjekti

-

13.074

-

-

-

13.074

Do 3
meseci

3 do 12
meseci

1 do 5
godini

> 5
godini

Vkupno

Na 31 dekemvri 2012 godina
Na
barawe

Obvrski sprema
dobavuva~i

-

338.227

-

-

-

338.227

Ostanati obvrski

-

93.458

-

-

-

93.458

Povrzani subjekti

-

10.902

-

-

-

10.902
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17. Upravuvawe so finansiskiot rizik (prodol`uva)
g) Krediten rizik
Grupacijata nema zna~ajna koncentracija na krediten rizik. Grupacijata ima
vospostaveno takva politika koja {to predviduva proda`ba na svoite proizvodi na
klienti so soodvetna kreditna istorija. Isto taka, Grupacijata ima vospostaveno takva
politika koja predviduva limitirawe na iznosot na kreditna izlo`enost na
poedine~nite klienti. Posebno, za da se namali ovoj rizik grupacijata bara
obezbeduvawa kako {to se: bankarski garancii i depoziti.
Vo vrska so kreditniot rizik koj{to proizleguva od drugite finansiski sredstva na
Grupacijata, koi se sostojat od pari i pari~ni sredstva, finansiski vlo`uvawa
raspolo`livi za proda`ba i ostanati finansiski sredstva (netekovni), maksimalnata
izlo`enost na Grupacijata na krediten rizik poradi nepla}awe na dogovornata strana
e ednakva na smetkovodstvenata vrednost na ovie instrumenti.
Objektivna vrednost
Objektivnata vrednost na finansiskite instrumenti na Grupacijata e pribli`na na
nivnata sega{na vrednost kako rezultat na kratkiot rok na dospevawe.
Upravuvawe so kapitalot
Primarnata cel na upravuvaweto so kapitalot na Grupacijata e da se obezbedi i
odr`uva stabilen krediten rejting i soodvetni pokazateli na kapitalot so cel da se
poddr`i raboteweto i da se maksimizira vrednosta na akcionerite.
Grupacijata upravuva so svojata struktura na kapital i pravi korekcii na istiot, koi
se vo soglasnost so promenite na ekonomskite faktori. Za da go odr`uva i da ja
koregira strukturata na kapitalot, Grupacijata mo`e da ja koregira dividendata
isplatena na akcionerite, da vrati kapital na akcionerite ili pak da izdade
dopolnitelni novi akcii, vrz osnova na prethodna odluka na akcionerite. Vo tekot na
godinite {to zavr{uvaat na 31 dekemvri 2013 godina i 31 dekemvri 2012 godina ne bea
napraveni promeni vo celite, politikite ili procesite na Grupacijata.
Grupacijata go sledi svojot akcionerski kapital preku dobivkata pred kamata, danoci,
amortizacija i deprecijacija (EBITDA) za godinata.
Grupacijata

EBITDA

2013
MKD’000

2012
MKD’000

1.675.157

1.545.167

2013
MKD’000

2012
MKD’000

1.661.954

1.536.382

Dru{tvoto

EBITDA
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18. Posledovatelni nastani
Ne postojat materijalno zna~ajni nastani {to se slu~ile posle datumot na
izvestuvawe, a koi bi trebalo da se obelodenat vo finansiskite izve{tai na
Grupacijata i Dru{tvoto.
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ОБЈАСНУВАЧКИ БЕЛЕШКИ

1. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ
Цементарница “Усје” АД - Скопје (“Друштвото”) е основано во Република Македонија, со
регистрирано седиште на Борис Трајковски бр.94, Скопје.
Основната дејност на Друштвото е производство и трговија со цемент, усјемал, готов
бетон, клинкер и други производи од цемент.
Друштвото е контролирано од Titan Cement Netherlands B.V. со седиште во Холандија, кој
поседува 94,84% од акциите на Друштвото.
Бројот на вработени на 31 декември 2013 година е 324 (2012: 331 вработени).
2. ОСНОВА ЗА ПОДГОТОВКА НА ГОДИШНАТА СМЕТКА
Финансиските извештаи на Друштвото беа подготвени во согласност со Законот за
трговски друштва (Службен весник на Република Македонија број 28/04 со измените
84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11 и 166/12) и сметководствените принципи
(“македонски ОПСП”), кои се се во согласност со новиот Правилник за водење на
сметководство објавен на 29 декември 2009 година (Службен весник на Република
Македонија 159/09 и 164/10) применлив од 1 јануари 2010 година. Овој Правилник ги
содржи ажурираните и соодветно преведените Меѓународни стандарди за финансиско
известување т.е. основниот текст на Меѓународните стандарди за финансиско известување
вклучувајќи ги и ПКТ и КТМФИ како што се објавени од страна на ИАСБ заклучно со 1
јануари 2009 година.
Во периодот заклучно со 31 декември 2009 година во примена беа меѓународните
сметководствени стандарди објавени во Службен весник на Република Македонија како
што следи:
• Ревидираните меѓународни сметководствени стандарди, МСС 1 до МСС 39 беа
објавени на 30 декември 2004 година, претходните со важност од 5 ноември 1999
година. Датумот на стапување во сила на сите ревидирани стандарди е 1 јануари
2005 година. Меѓународните сметководствени стандарди, МСС 40 и МСС 41 се
објавени и стапуваат во сила на 1 јануари 2005 година.
• На 10 февруари 2005 година е објавен меѓународниот стандард за финансиско
известување 1. Датата на стапување во сила е 17 февруари 2005 година.
• На 29 декември 2005 година се објавени Меѓународните стандарди за финансиско
известување, МСФИ 2 до МСФИ 7. Датумот на стапување во сила е 30 декември
2005 година.
Финансиските извештаи на Друштвото беа подготвени врз основа на историска набавна
вредност. Финансиските извештаи на Друштвото се презентирани во македонски денари
(МКД) и сите износи се заокружени во најблискиот износ во илјади (‘000) освен ако не е
поинаку наведено.
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Друштвото заклучно со известувачкиот период има три подружници: Cement Plus for
Building Materials DOO - Косово со сопственост од 65%, РУДМАК ДООЕЛ експорт импорт Скопје во 100% сопственост на Друштвото и TROJAN CEM EOOD Бугарија во
100% сопственост на Друштвото. Подружинците се евидентирани во овие финансиски
извештаи по набавна вредност намалена за било какво обезвреднување на вредноста.
ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

3.

a. Вложувања во подружници
Подружници се сите ентитети во кои Друштвото има моќ да владее со финансиските и
оперативните политики, главно пропратена со сопственост на повеќе од една половина од
гласачките права. Постоењето и ефектот од потенцијалните гласачки права кои што во
моментот се на располагање или пак можат да се конвертираат се земаат во предвид при
утврдување дали Групацијата има контрола над ентитетот. Набавната вредност на
стекнатиот ентитет се утврдува според објективната вредност на дадените средства,
издадените капитални инструменти и обврските настанати или претпоставени на датумот
на размената, зголемена за трошоците кои директно може да се припишат на стекнувањето.
Во одделните финансиски извештаи на Друштвото, вложувања во подружницата се
прикажани по набавна вредност намалена за обезвреднување на вредноста. Алоцираните
ефекти кои ја надминуваат акумулираната добивка на подружницата се сметаат како
поврат на вложувањето и се признаваат како намалување на набавната вредност на
вложувањето.
b. Преведување на странски валути
Трансакции во странска валута се водат по иницијалното признавање во известувачката
валута, со претварање на износот во странска валута по курсот помеѓу известувачката
валута и странска валута на денот на извршување на трансакцијата. Монетарните ставки
деноминирани во странска валута се сведуваат во денарска противвредност користејќи
курс кој важи на датумот на известување. Курсните разлики кои произлегуваат од
претварањето на монетарните ставки по курс кој се разликува од курсот по кој тие биле
иницијално прикажани во периодот, се признаваат како приход или расход во периодот во
кој се појавуваат.
в. Недвижности, постројки и опрема
Недвижности, постројки и опрема, се евидентираат како што следи:




За средствата набавени до 31 декември 1998 година, ревалоризацијата направена во
согласност со претходните ОПСП, на датумот на прифаќање на МСФР од страна на
Друштвото (1 јануари 2004 година) е прифатена како претпоставен трошок бидејќи
ревалоризацијата беше приближно еднаква на трошокот за амортизација според МСФР
корегиран за порастот на индексот на цени на индустриските производители.
Средствата набавени по 31 декември 1998 година се евидентираат по набавна вредност
намалени за акумулираната амортизација и последователните акумулирани загуби
поради обезврденување.
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Набавките се евидентираат по набавна вредност. Набавната вредност претставува набавна
цена од добавувачот заедно со сите трошоци настанати при ставање во употреба на новата
недвижност, постројка и опрема.
Ставките на недвижности, постројки и опрема кои се отпишуваат или оттуѓуваат се
елиминираат од извештајот за финансиска состојба, заедно со соодветната акумулирана
амортизација. Добивките или загубите од отуѓувањето се определуваат со споредување на
приходот со сметководствената вредност. Тие се вклучуваат во добивката или загубата.
Амортизацијата на недвижностите, постројките и опремата е утврдена за да се отпише
набавната вредност или проценетата вредност на недвижностите, постројките и опремата
врз основа на право-пропорционална метода во текот на проценетиот корисен век на
употреба на средствата. Основните амортизациони стапки се следните:
Згради
Опрема

2,5 -10%
5 - 25%

Земјата се евидентира во извештајот за финансиска состојба по набавната вредност
намалена за исправките поради обезвреднување и не се амортизира, бидејќи се
претпоставува дека има неограничен век на траење, освен за рудниците кои се
амортизираат врз основа на степенот на исцрпеност. Исцрпеноста се евидентира како
процес на материјално извлекување, а се користи методот на единица на производство.
Методите на амортизација, корисниот век на употреба и резидуалната вредност на
средствата се преоценуваат на секој датум на известување.
г.

Вложувања во недвижности
Вложувањата во недвижности, главно се состои од земјиште, производни објекти со
деловни канцеларии и градежен објект - ресторан и кафекуварница кои немаат своја
намена, и се чуваат за долгорочно изнајмување и не се користат од страна на Друштвото.
Вложувањата во недвижности се водат по фер вредност, односно пазарна, која ги одразува
пазарните услови на денот на известување. Добивките или загубите кои произлегуваат од
промените во фер вредноста на вложувањата во недвижности се составен дел на билансот
на успех во периодот во кој истите настануваат, вклучувајќи ги и соодветните даночни
ефекти. Пазарната вредност се одредува на основа на проценка спроведена од независни
проценители кои го користат методот на приходи и моделот на пазарни услови како
основни модели на проценки кои се општо прифатени во Европската пракса.
Вложувањата во недвижности се депризнаваат кога ќе бидат оттуѓени или кога тие трајно
ќе бидат повлечени од употреба а идна економска корист не се очекува од нивната
продажба. Разликата помеѓу нето приливите од продажба и сметководствената вредност на
средството се признава во билансот на успех во периодот кога средството е депризнаено.
Преносот во или од вложувања во недвижности се прави кога има промена во употребата
на средството. За пренос од вложување во недвижност во средство кое се користи од
страна на Друштвото, набавната вредност во последователната евиденција на средството е
објективната вредност на тоа средство на датумот кога е направен преносот.
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Доколку средство кое се користи од страна на Друштвото се пренесе во вложувања во
недвижности, вредноста на тоа средство се утврдува во согласност со политиката за
недвижности, постројќи и опрема до датумот кога е направен преносот. Друштвото треба
да ја третира секоја разлика на датумот помеѓу сметководствената вредност на
недвижноститево согласност со МСС 16 и нивната објектива вредност, на ист начин како и
ревалоризацијата во согласност со МСС 16.
д.

Средства за истражување и вреднување
Издатоците за истражување и вреднување (географски врзано за концесијата, дозволата
или одобрената рударска лиценца) се капитализираат и се признаваат како средство
доколку е одлучено од страна на раководството дека рударските активности економски се
оправдани и може да се развијат за комерцијално производство. На крајот на периодот на
известување, овие трошоци ги вклучуваат трошоците за стекнување на концесии за
детални геолошки истражувања. Сите други издатоци за истражување и вреднување се
признаваат како трошок во билансот на успех во моментот на нивното настанување.
Административните и општи трошоци поврзани со истражувањата и вреднувањата се
признаваат како трошоци во билансот на успех во моментот на нивното настанување.

ѓ.

Финансиски инструменти - иницијално признавање и последователно мерење
Финансиски средства
Иницијално признавање
Според МСС 39, финансиските средства се класифицираат како финансиски средства по
објективна вредност преку добивката или загубата, заеми и побарувања, инвестиции кои се
чуваат до доспевање, финансиски средства расположливи за продажба или деривативи
определени како хеџинг инструменти во ефективен хеџинг, соодветно. Друштвото ја
утврдува класификацијата на финансиските средства при иницијалното признавање.
Финансиските средства иницијално се признаваат по објективна вредност плус директно
поврзаните трансакциони трошоци, во случај кога вложувањата се вреднуваат по вредност
која е различна од објективната вредност преку добивка или загуба. Набавката или
продажбата на финансиските средства кои подразбираат испорака на средства во
временски период утврден со правна регулатива или пазарна спогодба (редовен начин на
набавка) се признаваат на датумот на трансакцијата т.е. датумот на кој Друштвото се
обврзува да купи или продаде средство.
Финансиските средства на Друштвото вклучуваат пари и парични средства и краткорочни
депозити, побарувања од купувачи и останати побарувања и краткорочни заеми.
Последователни мерења
Последователните мерења на финансиските средства зависат од нивната класификација,
како што следи:
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Финансиски средства евидентирани по објективна вредност преку добивка или
загуба
Финансиските средства евидентирани по објективна вредност преку добивка или загуба
вклучуваат финансиски средства расположливи за тргување и финансиски средства
утврдени при иницијалното признавање по објективна вредност преку добивка или загуба.
Финансиските средства се класифицирани како расположливи за тргување доколку се
набават со цел продажба во блиска иднина. Оваа категорија ги вклучува финансиските
инструменти - деривативи кои не ги исполнуваат критериумите за употреба на
сметководство на хеџинг како што е дефинирано во МСС 39. Друштвото нема определено
финансиски средства по објективна вредност преку добивка или загуба.
Заеми и побарувања
Заемите и побарувањата се недеривативни финансиски средства со фиксни или утврдливи
плаќања, кои не котираат на активниот пазар. Овие финансиски средства се сведуваат по
амортизирана набавна вредност со користење на метод на ефективна каматна стапка.
Добивките и загубите се признаваат во билансот на успех во моментот кога заемите и
побарувањата се анулираат или се им намалува вредноста поради обезвреднување, како и
преку процесот на амортизација.
Вложувања кои се чуваат до доспевање
Недеривативните финансиски средства со фиксни или определени плаќања и со фиксен
датум на доспевање се класифицираат како вложувања кои се чуваат до доспевање,
доколку Друштвото има намера и можност да ги чува до доспевање. По иницијалното
мерење, вложувањата кои се чуваат до доспевање се вреднуваат по амортизирана набавна
вредност со користење на методата на ефективна каматна стапка. Овој метод користи
ефективна каматна стапка која прецизно ги дисконтира проценетите идни парични
приливи низ очекуваниот век на финансиското средство до нето сметководствената
вредност на финансиското средство. Добивките и загубите се евидентираат во билансот на
успех во моментот кога вложувањата се анулираат или им се намалува вредноста поради
обезвреднување, како и низ процесот на амортизација. Друштвото нема вложувања кои ги
чува до доспевање во годините што завршуваат на 31 декември 2013 година и 2012 година.
Финансиски средства расположливи за продажба
Финансиските средства расположливи за продажба се недеривативни финансиски средства
кои се определени како расположливи за продажба или не се класифицирани во
претходните три категории. По иницијалното мерење, финансиските средства
расположливи за продажба се мерат по објективна вредност со нереализирана добивка или
загуба евидентирани директно во капиталот се додека вложувањето е анулирано, кога
кумулативната добивка или загуба евидентирана во капиталот се признава во билансот на
успех, или е утврдено обезвреднување, кога кумулативната загуба евидентирана во
капиталот се признава во билансот на успех.
Друштвото нема вложувања расположливи за продажба во годините што завршуваат на 31
декември 2013 година и 2012 година.
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Де-признавање
Финансиските средства (или, доколку е соодветно дел од финансиско средство или дел од
група на слични финансиски средства) се депризнаваат доколку:
- правото за прием на парични приливи од средството е истечено; или
- Друштвото ги има префрлено своите права за прием на парични приливи од средства или
има превземено обврска да ги исплати примените парични приливи во целосен износ без
значајно одложување на трето лице преку ,,аранжмани на посредник,, и или (а) Друштвото
има префрлено значителен дел од сите ризици и користи од средството, или (б) Друштвото
нема префрлено ниту задржано значителен дел од сите ризици и користи од средството, но
ја има префрлено контролата на средството.
Намалување на вредноста поради обезвреднување
Друштвото на секој датум на известување утврдува дали постои објективен доказ дека
финансиското средство или група на финасиски средства се обезвреднети. Финансиското
средство или група на финасиски средства се смета за обезвреднето ако, и само ако, постои
објективен доказ за намалување на вредноста поради обезвреднување како резултат на
еден или повеќе настани кои настануваат по иницијалното признавање на средството
(„настан на загуба”) и тој настан за загуба има влијание на проценетите идни парични
приливи на финансиското средство или на група на финансиски средства кои може со
сигурност да се проценат. Доказот за обезвреднување може да вклучува индикатори дека
должниците или група на должници се соочуваат со значителни финансиски проблеми,
неисполнување на обврските за исплата на камата или враќање на главницата, веројатноста
дека ќе објават стечај или друга финасиска реорганизација и каде што постојат видливи
индикации за мерливо намалување на проценетитеидни парични текови, како што се
промени во областа на економските услови кои доведуваат до неуспех.
Загуба поради обезвреднување во однос на финансиските средства вреднувани по
амортизационен трошок се пресметуваат како разлика помеѓу нивната сметководствена
вредност и сегашната вредност на проценетите идни парични приливи дисконтирана по
оригинална ефективна каматна стапка.
Поединечнитезначителни финансиски средства се тестираат за намалување на вредноста
поради обезвреднување поединечно. Останатите финансиски средства се проценуваат
заедно во групи кои имаат слични карактеристики во врска со кредитниот ризик.
Сите загуби поради обезвреднување се признаваат во билансот на успех. Загубата поради
обезвреднување може да се анулира доколку може објективно да се поврзе со настанот по
признавањето на загубата поради обезвреднување. За финансиските средства кои се
вреднуваат по амортизирана набавна вредност, анулирањето се признава во добивката или
загубата.
Финансиски обврски
Иницијално признавање
Според МСС 39, финансиските обврски се класифицираат како финансиски обврски по
објективна вредност преку добивка или загуба, како заеми и позајмици или како
деривативи кои служат како хеџинг инструменти со ефективен хеџинг, соодветно.
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Друштвото ја определува класификацијата на финансиските обврски при иницијалното
признавање. Финансиските обврски иницијално се признаваат по објективна вредност,
плус директно поврзаните трошоци на трансакцијата доколку се класифицираат како заеми
и позајмици.
Финансиските обврски на Друштвото вклучуваат обврски спрема добавувачите и други
обврски, заеми и позајмици.
Последователното мерење
Мерење на финансиските обврски зависи од нивната класификација како што следи:
Финансиските обврски евидентирани по објективна вредност преку добивка или
загуба
Финансиските обврски евидентирани по објективна вредност преку добивка или загуба
вклучуваат финансиски обврски расположливи за тргување и финансиски обврски
одредени по објективна вредност при иницијалното признавање преку добивка или загуба.
Финансиските обврски се класифицираат како расположливи за тргување доколку се
набавени со цел продажба во блиска иднина. Оваа категорија вклучува деривативни
финансиски инструменти кои не ги исполнуваат сметководствените услови за хеџинг
определени според МСС 39. Добивките и загубите од обврските кои се чуваат за тргување
се признаваат во билансот на успех.
Друштвото нема одредено финансиски обврски по објективна вредност преку добивка или
загуба.
Заеми и позајмици
По иницијалното признавање, каматоносните заеми и позајмици последователно се мерат
низ процесот на нивна амортизација со користење на метод на ефективна каматна стапка.
Добивките и загубите се признаваат во билансот на успех кога обврските се анулираат,
како и низ процесот на нивна амортизација.
Де-признавање
Финансиската обврска се депризнава кога задолжението за обврската е подмирено,
поништено или престанува да важи.
Кога постоечка финансиска обврска е заменета со друга од ист заемодавател по значително
поразлични услови, или пак условите на постоечката обврска значително се променети,
таква размена или измена се третира како депризнавање на оригиналната обврска и
признавање на новата обврска, а разликата на соодветните сметководствени износи се
признава во билансот на успех.
Нетирање на финансиските инструменти
Финансиските средства и финансиските обврски се нетираат и нето износот е презентиран
во извештајот за финасиска состојба ако, и само ако, постои применливо законско право
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за нетирање на евидентираните износи и постои намера да се порамни на нето основа, или
да се признаат средствата или да се порамнат обврските истовремено.
е.

Залихи
Залихите се вреднуваат според пониската вредност од набавната и нето реализационата
вредност. Набавната вредност се утврдува според методот на просечни цени. Цената на
чинење на готовите производи и производството во тек вклучува суровини, директна
работна сила, останати директни трошоци и поврзани производствени режиски трошоци,
исклучувајќи ги продажните и административните трошоци. Нето реализационата
вредност е проценетата продажна цена во редовниот тек на работењето, намалена за
предвидените трошоци за довршување и предвидените трошоци за да се изврши
продажбата. Ситниот инвентар се отпишува 100% при ставање во употреба.

ж. Пари и парични средства
Парите и паричните средства вклучуваат готовина во благајна, парични средства во банки и
депозити со рок на доспевање до три месеци или помалку.
з.

Акционерски капитал
Обични акции се класифицирани во капитал.

ѕ.

Даноци
Тековен данок
Трошокот за данокот на добивка се состои од тековен данок на непризнаени расходи и
данок на исплатена дивиденда и друга распределба на добивката. Даночната стапка за 2013
и 2012 година изнесува 10%.
Данок на непризнаени расходи
Пресметката и плаќањето на данокот од добивка е во согласност со Законот за данок на
добивка кој го подразбира моделот на оданочување на даночно непризнаените трошоци со
корекција за износот на даночниот кредит и даночните ослободувања. Плаќањето на
месечната обврска е аконтативно и тоа само на непризнаените расходи.
Данок на исплата на дивиденда и друга распределба н адобивката
Износот којшто се распределува во вид на дивиденда и други распределби од добивката
било да е во паричен или непаричен облик се оданочува во моментот на нивната исплата.
За повеќе детали, објаснување е дадено во Забелешка 4.
Данок на додадена вредност
Приходите, трошоците и средствата се признаваат намалени за износот на данокот на
додадена вредност, освен:
.
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•

•

Кога данокот на додадена вредност на набавка на средства или услуги не е
надоместлив од даночната власт, во кој случај данокот на додадена вредност се
признава како дел од трошоците за стекнување на средство или како дел од
трошокот каде што е соодветно; и
Побарувања и обврски кои се искажани со вклучен износ на данок на додадена
вредност.

Нето износот на данокот на додадена вредност кој се надоместува од, или се плаќа на
даночните власти се вклучува како дел од побарувањата или обврските во извештајот на
финансиска состојба.
и.

Користи за вработените
Пензии
Друштвото, во нормалниот тек на работењето, врши уплата на придонесите на вработените
за пензии, здравство, вработување и персонален данок на доход кои се пресметани со
примена на законските стапки кои се важечки во земјата во текот на годината на бруто
платите. Друштвото ги врши овие уплати во владините здравствени и пензиски фондови.
Трошокот за овие уплати се прикажува во билансот на успех во истиот период во кој е
прикажан и поврзаниот трошок за платите.
Друштвото не работи според било каква друга пензиска шема или план за надоместоци од
пензионирање и поради тоа нема никакви дополнителни обврски по овие основи.
Надоместоци за престанок на работен однос и надоместоци од пензии
Надоместоците за престанок на работен однос на вработениот ќе престане пред нормалниот
рок за пензионирање или кога вработениот ќе прифати доброволно да замине во замена за
овој надоместок. Друштвото признава надоместок за престанок на работен однос во случај
кога има одлука за престанок на работниот однос на одредени вработени без можност за
повлекување на одлуката или кога постои доброволно пријавување од вработените за
престанок на нивниот работен однос.
Според потпишаниот колективен договор, Друштвото е обврзана да исплати отпремнини во
износ кој е еднаков на шест просечни републички плати и помеѓу една и три просечни
републички плати да бидат исплатени како јубилејни награди. Бројот на просечните
републички плати за јубилејните награди одговара на вкупниот број на години на служба од
страна на вработените како што е презентирано во табелата подолу:
Вкупно број на години служба
10
20
30
35 (жени)
40 (мажи)

Број на плати
1
3
3
3
3

Дефинираните користи се пресметуваат годишно од страна на независни актуари со
примена на кредитната метода за проектирана единица. Сегашната вредност на обврската
за дефинирани користи се одредува со дисконтирање на претпоставените идни парични
одливи со употреба на дисконтна стапка на Народна Банка на
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Република Македонија во отсуство на пазар на висококвалитени корпоративни обврзници
или државни обврзници кои се деноминирани во валута во која бенефициите ќе бидат
исплатени, и кои имаат услови за доспевање приближни на условите на поврзани обврски
за пензионирање.
Надоместоци за стипендии на деца на вработени
Почнувајќи од 31 декември 2009 година, во актуарската пресметка е вклучена и
пресметката на надоместоците за стипендии кои ги обезбедува Друштвото на децата на
вработените кои се на редовни додипломски и последипломски студии, како и на децата на
починатите вработени додека се средношколци.
Дополнителни користи при пензионирање
Почнувајќи од 31 декември 2013 година, актуарската пресметка беше дополнета со
пресметка на сегашната вредност на идните корсити за ново воведената долгорочна корист
за одредена категорија на вработени - дополнителни користи при пензионирање.
Пресметката е направена врз основа на просечни параметри на споменатата популација и
вкупно очекуваниот износ за испата, доставен од страна на Друштвото.
Актуарските добивки и загуби кои произлегуваат како резултат на искусни проценки и
промени во актуарските претпоставки се признаваат како приходи или трошоци во
периодот кога истите настанале.
ј.

Резервации
Резервирањата се признаваат и пресметуваат: кога Друштвото има сегашна законска или
договорена обврска како резултат на минати настани, и кога е веројатно дека ќе биде
потребен одлив на средства за да се подмири обврската; и кога може да биде направена
реална проценка на износот. Резервациите на Друштвото се состојат од резервации за
отпремнини, јубилејни награди, стипендии и ревитализација на рудниците. Резервациите
не се признаваат за идни оперативни загуби.
Онаму каде што постојат голем број на слични обврски, веројатноста дека ќе биде
потребен одлив на средства за да се подмират обврските, се одредува со земање во предвид
на класата на обврските како една целина. Резервации се признаваат дури и кога
веројатноста дека одлив на средства ќе биде потребно е многу мала, а се однесува на било
која ставка вклучена во истата класа на обврски.
Резервациите се вреднуваат по сегашната вредност на очекуваните издатоци кои се
потребни да настанат со цел да се подмири обврската со употреба на pre-tax стапка која ги
отсликува тековно пазарните проценки на временската вредност на парите и поврзаните
специфични ризици на дадените обврски. Зголемувањето на резервациите како резултат на
временските растојанија се признаваат како трошоци по камати.

к.

Признавање на приходите
Приходите се признаваат до степенот до кој е веројатно дека Друштвото ќе има прилив на
идни економски користи и тие користи можат веродостојно да се измерат. Приходот се
вреднува според објективната вредност на примениот надомест или побарувањето за
продадени добра и услуги намален за одобрените дисконти, рабати и
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данокот на додадена вредност. Следниве специфични критериуми исто така треба да бидат
задоволени пред приходот да биде признат:
Продажба на стоки
Приходите се признаваат кога значајниот ризик од доделување на сопственоста на стоките
ќе се пренесе на купувачот.
Давање на услуги
Надоместоци од обезбедени услуги се признаваат за периодот во кој услугите се дадени и
прифатени од купувачот.
Приходи од камати
Каматите по депозити се пресметуваат по истекување на орочувањето на истите.
Приходи од закупнина
Приходи од закупнина се однесуваат на приходите остварени од оперативен наем од
вложувањата во недвижности и се признаваат на праволиниска основа во текот на целиот
период на наемот.
л.

Наеми
Наемите со кои значаен дел од ризикот и наградите од сопственоста се задржани од страна
на наемодавачот се класифицира како оперативен наем. Плаќањата направени по основ на
оперативниот наем (нето од било какви поттикнувања од страна на наемодавателот) се
признаваат во билансот на успех на праволиниска основа во текот на периодот на наемот.

љ. Распределба на дивиденди
Распределбата на дивидендите на акционерите на Друштвото се признава како обврска во
финансиските извештаи во периодот во кој се одобрени дивидендите од страна на
акционерите на Друштвото.
м. Настани после датумот на известување
Настаните после датумот на билансот на состојба, кои обезбедуваат евиденција за
состојбата која постои на датумот на билансот на состојба, се третираат како корективни
настани во овие финансиски извештаи. Оние кои се индикативни на состојбата која
произлегува после датумот на билансот на состојба имаат третман на не корективни
настани.
4. КОРИСТЕНИ ПРОЦЕНКИ
Сметковдствени проценки и претпоставки
Друштвото прави проценки и претпоставки кои се однесуваат на иднината. Резултирачките
сметководствени проценки, по дефиниција многу ретко се идентични со актуелните
резултати. Проценките и претпоставките кои влијаат значително на предизвикување
материјални корекции до сегашните вредности на средствата и обврските во рамките на
идната финасиска година се презентирани подолу.
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Резервација за ревитализација на рудниците
Друштвата што вршат експлоатација на минерални суровини од рудниците потребно е
истите на крајот од нивниот век на експлоатација да ги вратат во првобитна состојба,
односно во онаква какви што биле на почетокот пред да бидат експлоатирани, што е во
согласност со законската регулатива односно со Законот за екологија применлив во земјата
во која друштвата работат (да се врати земјиштето во провобитна состојба после три
години откако ќе се затвори рудникот и откако ќе заврши неговата експлоатација), и тоа до
ниво кое е во законските рамки и до ниво кое е во согласност со политиката и праксата
која се води за заштита на животната средина.
Резервацијата за ревитализација на рудниците ја одразува сегашната вредност на
очекуваните идни трошоци за рекултивизација кои се очекува да настанат за оние делови
од рудниците кои биле експлоатирани со датумот на известување. Резервацијата
претставува сегашна вредност на очекувани идни одливи на пари кои се очекува дека ќе
настанат за ревитализација на рудниците. Ова вклучува и одредување на вредноста на
основа на проектот за ревитализација, дисконтните стапки и очекувани инфлациски
стапки. Резервациите се преоценуваат на секој известувачки датум и се корегира со цел да
ја одрази сегашната вредност на идните трошоци потребни за да се исполни обврската.
Сегашната вредност на очекуваните трошоци за реставрирање (тоа е оригиналната
проценка како и промените во сметководствените проценки) се признава во извештајот за
сеофатна добивка освен ако не се поврзани со основните средства кои се наоѓаат и се
поврзани со рудниците, при нивното првично признавање во кој случај, трошоците се
капитализираат и амортизираат во текот на нивниот век на употреба.
Секоја промена во нето сегашната вредност на исправката за ревитализација на рудниците
во текот на временското растојание се признава како финасиски трошоци во извештајот за
сеопфатна добивка.
Користи за вработените
Сегашната вредност на обврската за пензионирање зависи од голем број на фактори кои се
одредуваат на годишна основа со употреба на голем број на претпоставки. Употребените
претпоставки во одредувањето на нето ефектот (трошок или приход) за пензионирање
вклучува дисконтни стапки. Било какви промени во овие претпоставки ќе се одразат на
сегашната вредност на обврската за пензионирање и другите бенефици за вработените.
Друштвото користи претпоставена годишна дисконтна стапка. Тоа е каматна стапка која би
требало да се употребува со цел да ја одрази сегашната вредност на претпоставените идни
парични одливи кои се очекува да настанат со цел да се подмират обврските за
дефинираните користи. Во одредувањето на соодветна дисконтна стапка, Друштвото ја
употребува дисконтна стапка на Народна Банка на Република Македонија во отсуство на
пазар на висококвалитени корпоративни обврзници или државни обврзници кои се
деноминирани во валута во која бенефициите ќе бидат исплатени, и кои имаат услови за
доспевање приближни на условите на поврзани обврски за пензионирање.
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Останатите клучни претпоставки за пресметка на обврската за пенсионирање во еден дел
се засниваат на тековните пазарни услови.
Објективна вредност
Номиналната вредност намалена за проценетите загуби поради оштетување на средствата и
обврските со рок на доспевање помалку од една година е приближна на нивната објективна
вредност.
5. ПРОМЕНА НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ И КОРЕКЦИИ НА ГРЕШКИ
Сметководствените политики на Друштвото се применуваат од период до период на
конзистентна основа. Сметководствените политики се менуваат доколку тоа е условено
со измена или донесување на нови МСФИ.
6. УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИК
Основните финансиски обврски на Друштвото ги сочинуваат обврски спрема добавувачите
и останати обврски. Друштвото располага со разновидни финансиски средства како што
се: побарувања од купувачите, пари и парични средства и краткорочни заеми и депозити
кои произлегуваат директно од работењето на Друштвото.
Друштвото во своето работење се изложени на повеќе финансиски ризици. Главните
ризици се: ризик на ликвидност, девизен ризик и кредитен ризик. Управувањето со секој од
овие ризици се одвива во согласност со политиките одобрени од Одборот на директори кој
воедно е и одговорен за ревидирање на истите.
a) Kamaten rizik
Приходите и оперативните парични текови на Друштвото се во голема мера независни од
промената на пазарните каматните стапки.
b) Devizen rizik
Изложеноста на Друштвото на девизен ризик е минимална со оглед на факот дека
најголемиот дел од договорите поврзани со меѓународните трансакции (продажбите и
набавките) се номинирани во ЕУРО, чијшто курс беше стабилен во текот на целата 2013
година.
v) Rizik na likvidnost
Управувањето со ризикот на ликвидност подразбира располагање со доволни количества на
готовина, како и можност за финансирање преку користење на договорни кредитни
аранжмани.
g) Krediten rizik
Друштвото немаат значајна концентрација на кредитен ризик. Друштвото имаат
воспоставено таква политика која што предвидува продажба на своите производи на клиенти
со соодветна кредитна историја. Исто така, Друштвото има воспоставено
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таква политика која предвидува лимитирање на износот на кредитна изложеност на
поединечните клиенти. Посебно, за да се намали овој ризик Друштвото бара обезбедувања
како што се: банкарски гаранции и депозити.
Во врска со кредитниот ризик којшто произлегува од другите финансиски средства на
Друштвото, кои се состојат од пари и парични средства, финансиски вложувања
расположиви за продажба и останати финансиски средства (нетековни), максималната
изложеност на Друштвото на кредитен ризик поради неплаќање на договорната страна е
еднаква на сметководствената вредност на овие инструменти.
d) Objektivna vrednost
Објективната вредност на финансиските инструменти на Друштвото е приближна на
нивната сегашна вредност како резултат на краткиот рок на доспевање.
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7.

НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА
Патенти и
лиценци

Набавна вредност
Салдо на 1 Јануари 2013
Зголемување
Намалување
Салдо на 31 Декември 2013
Исправка на вредноста
Салдо на 1 Јануари 2013
Амортизација
Намалување
Салдо на 31 Декември 2013
Нето сметководствена вредност на 31 Декември 2013
Нето сметководствена вредност на 1 Јануари 2013
Набавна вредност
Салдо на 1 Јануари 2012
Зголемување
Намалување
Салдо на 31 Декември 2012
Исправка на вредноста
Салдо на 1 Јануари 2012
Амортизација
Намалување
Салдо на 31 Декември 2012
Нето сметководствена вредност на 31 Декември 2012
Нето сметководствена вредност на 1 Јануари 2012

Гудвил

Останати
средства

Софтвер

Средства
во
подготовка

Вкупно

42.508.662
467.667
42.976.329

-

-

-

- 42.508.662
467.667
- 42.976.329

21.421.300
619.850
22.041.150

-

-

-

- 21.421.300
619.850
- 22.041.150

20.935.179

-

-

-

- 20.935.179

21.087.362

-

-

-

- 21.087.362

40.685.257
5.478.405
(3.655.000)
42.508.662

-

-

-

- 40.685.257
- 5.478.405
- (3.655.000)
- 42.508.662

17.338.100
7.438.200
(3.355.000)
21.421.300

-

-

-

- 17.338.100
- 7.438.200
- (3.355.000)
- 21.421.300

21.087.362

-

-

-

- 21.087.362

23.347.157

-

-

-

- 23.347.157
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8.

МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

Набавна вредност
Салдо на 1 Јануари 2013
Зголемување
Намалување
Салдо на 31 Декември 2013
Исправка на вредноста
Салдо на 1 Јануари 2013
Амортизација
Намалување
Салдо на 31 Декември 2013

Земјиште

Градежни
објекти

777.003.724
51.799.289
(2.657.400)
826.145.613

2.275.820.283 4.393.316.834 219.279.687 7.665.420.528
55.023.433 145.811.408 324.083.914
576.718.044
(93.413.439) (249.215.290) (345.286.129)
2.330.843.716 4.445.714.803 294.148.311 7.896.852.443

57.856.681
8.060.422
65.917.103

Опрема

Инвестици
во тек

1.984.827.458 3.517.346.138
22.759.860 192.039.260
- (90.632.075)
2.007.587.318 3.618.753.323

ВКУПНО

- 5.560.030.277
222.859.542
- (90.632.075)
- 5.692.257.744

Нето сметководствена вредност на
31 Декември 2013

760.228.510

323.256.398

826.961.480 294.148.311

2.204.594.699

Нето сметководствена вредност на
1 Јануари 2013

719.147.043

290.992.825

875.970.696 219.279.687

2.105.390.251

Набавна вредност
Салдо на 1 Јануари 2012
Зголемување
Намалување
Салдо на 31 Декември 2012
Исправка на вредноста
Салдо на 1 Јануари 2012
Амортизација
Намалување
Салдо на 31 Декември 2012

745.364.787
31.638.937
777.003.724
47.129.716
10.726.965
57.856.681

2.247.986.931 4.480.376.678 171.610.674 7.645.339.070
30.744.544 121.929.672 249.334.535
433.647.688
(2.911.192) (208.989.516) (201.665.522) (413.566.230)
2.275.820.283 4.393.316.834 219.279.687 7.665.420.528
1.965.534.267 3.514.631.333
19.936.851 210.656.838
(643.660) (207.942.033)
1.984.827.458 3.517.346.138

- 5.527.295.316
241.320.654
- (208.585.693)
- 5.560.030.277

Нето сметководствена вредност на
31 Декември 2012

719.147.043

290.992.825

875.970.696 219.279.687

2.105.390.251

Нето сметководствена вредност на
1 Јануари 2012

698.235.071

282.452.664

965.745.345 171.610.674

2.118.043.754
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9.

БИОЛОШКИ СРЕДСТВА

2013
Состојба на 1 Јануари 2013
Зголемување како резултат на
набавки
Намалување како резултат на
продажби
Ожнеани земјоделски производи
пренесени во залихи
Промена на вредноста на
биолошките средства
Трошоци на амортизација на
биолошките средства
Состојба на 31 Декември 2013
Нетековни средства
Тековни средства
Вкупно биолошки средства 2013
2012
Состојба на 1 Јануари 2012
Зголемување како резултат на
набавки
Намалување како резултат на
продажби
Ожнеани земјоделски производи
пренесени во залихи
Промена на вредноста на
биолошките средства
Трошоци на амортизација на
биолошките средства
Состојба на 31 Декември 2012
Нетековни средства
Тековни средства
Вкупно биолошки средства

Недовршени
ПовеќеСредства
Основно Обртно
земјоделски
годишни
во
стадо
стадо
насади подготовка
производи
-

ВКУПНО
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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10. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА
Тековна година

Претходна година

Вложувања во конвертибилни обврзници

-

-

Вкупно:

-

-

Број на конвертибилни обврзници:
Права кои ги носат конвертибилните обврзници:

11. ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИ
Побарувања од купувачи во земјата
Побарувања од купувачи во странство
Застарени, сомнителни и спорни побарувања
Вредносно усогласување на побарувања
Вкупно:

Тековна година
142.405.707
115.469.565
881.627
(881.627)
257.875.272

Претходна година
102.557.575
180.347.158
881.627
(881.627)
282.904.733

Тековна година
347.889.809
29.433
2.191.662.807

Претходна година
260.589.080
19.065
1.257.517.137

12. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА
Парични средства на денарски сметки
Парични средства во денарска благајна
Девизна сметка
Девизна благајна
Вкупно:

2.539.582.049
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1.518.125.282

13. ОСНОВНА ГЛАВНИНА
Родови на акции

Во сопственост на

2013

01.01.2013
Физички лица

Обични акции

Состојба

Правни лица

90.263.305

5,16

1.657.466.444

94,84

Откупени сопствени
акции

Приоритетни акции ФПИО
Вкупно

Правни лица

Вкупно

-

90.263.305

5,16

-

1.657.466.444

94,84

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100

-

-

1.747.729.749

100

31.12.2012

%

%
5,16

1.657.466.444

94,84

Приоритетни акции ФПИО

-

%

-

90.263.305

Откупени сопствени
акции

-

31.12.2013

-

01.01.2012
Физички лица

зголем. намал.

1.747.729.749

2012

Обични акции

%

зголем. намал.
-

-

90.263.305

5,16

-

1.657.466.444

94,84

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100

-

-

1.747.729.749

1.747.729.749

100

14. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ
Обврски со рок на достасување над 5 години:
Вид на обврска:

Тековна година

Претходна година

Вид на обезбедување:

Обврски спрема поврзани друштва

-

-

Обврски кон добавувачи

-

-

Обврски спрема поврзани друштва по основ на заеми

-

-

Обврски по основ на кредити

-

-

Обврски по основ на заеми

-

-

Останати долгорочни обврски:

-

-

Вкупно:

-

-
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15. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ СПРЕМА ДОБАВУВАЧИ

Тековна година
Добавувачи во земјата
Добавувачи во странство
Добавувачи за нефактурирани стоки
Вкупно:

Претходна година

170.869.241
52.490.168
10.648.648
234.008.057

169.012.768
117.754.579
5.610.435
292.377.782

16. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ ПО ЗАЕМИ И КРЕДИТИ

Тековна година
Краткорочни обврски по заеми и кредити спрема
поврзани друштва
Краткорочни кредити во земјата
Краткорочни кредити во странство
Вкупно:

Претходна година
-

-

17. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА
Тековна година

Претходна година

Приходи од продажба во земјата

2.811.186.100

2.782.655.136

Приходи од продажба во странство
Вкупно:

1.109.189.653
3.920.375.753

1.342.713.781
4.125.368.917
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КОНСОЛИДИРАНИ ОБЈАСНУВАЧКИ БЕЛЕШКИ

1. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ
Цементарница “Усје” АД - Скопје (“Друштвото”) е основано во Република Македонија,
со регистрирано седиште на Првомајска 94, Скопје.
Основната дејност на Друштвото е производство и трговија со цемент, усјемал, готов
бетон, клинкер и други производи од цемент. Основната дејност на подружниците во
Косово и Бугарија се услуги за подршка на продажбите на Групацијата во Косово и
Бугарија.
Друштвото е контролирано од Titan Cement Netherlands B.V. со седиште во Холандија,
кој поседува 94,84% од акциите на Друштвото. Крајната матична компанија на
Друштвото е Titan Cement Company S.A. - Greece.
Бројот на вработени на 31 декември 2013 година е 324 (2012: 331 вработени).

2. ОСНОВА ЗА ПОДГОТОВКА НА КОНСОЛИДИРАНАТА ГОДИШНА СМЕТКА
Консолидираната годишна сметка на Цементарница “Усје” АД - Скопје и неговите
подружници (“Групацијата”) беше подготвена во согласност со Законот за трговски
друштва (Службен весник на Република Македонија број 28/04 со измените 84/05,
25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/2013, 119/2013 и 187/2013) и
сметководствените принципи (“македонски ОПСП”), кои се во согласност со новиот
Правилник за водење на сметководство објавен на 29 декември 2009 година (Службен
весник на Република Македонија 159/09 и 164/10) применлив од 1 јануари 2010 година.
Овој Правилник ги содржи ажурираните и соодветно преведените Меѓународни
стандарди за финансиско известување т.е. основниот текст на Меѓународните стандарди
за финансиско известување вклучувајќи ги и ПКТ и КТМФИ како што се објавени од
страна на ИАСБ заклучно со 1 јануари 2009 година.
Во периодот заклучно со 31 декември 2009 година во примена беа меѓународните
сметководствени стандарди објавени во Службен весник на Република Македонија како
што следи:
 Ревидираните меѓународни сметководствени стандарди, МСС 1 до МСС 39 беа
објавени на 30 декември 2004 година, претходните со важност од 5 ноември 1999
година. Датумот на стапување во сила на сите ревидирани стандарди е 1 јануари
2005 година. Меѓународните сметководствени стандарди, МСС 40 и МСС 41 се
објавени и стапуваат во сила на 1 јануари 2005 година.
 На 10 февруари 2005 година е објавен меѓународниот стандард за финансиско
известување 1. Датата на стапување во сила е 17 февруари 2005 година.
 На 29 декември 2005 година се објавени Меѓународните стандарди за финансиско
известување, МСФИ 2 до МСФИ 7. Датумот на стапување во сила е 30 декември
2005 година.
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Консолидираната годишна сметка на Групацијата беше подготвена врз основа на
историска набавна вредност и принципот на конзистентност во работењето, освен
вложувањата во недвижности кои беа вреднувани според објективна вредност.
Позициите во консолидираната годишната сметка на Групацијата се презентирани во
македонски денари (МКД). Денарот (МКД) претставува официјална известувачка
валута на Друштвото.
Основи за консолидација
Консолидираната годишна сметка се состои од годишната сметка на Друштвото и
неговите три подружници: Cement Plus for Building Materials DOO - Косово со
сопственост од 65%, РУДМАК ДООЕЛ експорт - импорт Скопје во 100% сопственост
на Друштвото и TROJAN CEM EOOD Бугарија во 100% сопственост на Друштвото.
Годишната сметка на консолидираните подружници се подготвени за истата година на
известување како и годишната сметка на матичната компанија, користејќи конзистентни
сметководствени политики.
Сите меѓукомпаниски салда, трансакции, приходи и трошоци и добивки и загуби кои
произлегуваат од трансакциите во рамките на Групацијата, а кои се евидентираат како
средства целосно се елиминирани. Подружниците се целосно консолидирани од
датумот на превземањето, кој всушност е датум на кој Групацијата ја стекнала
контролата, и продолжува да се консолидира се до датумот до кој таквата контрола ќе
постои.
Неконтролираното учество претставува дел од добивката или загубата и нето средствата
кои не се во сопственост на Групацијата и се претставени одделно во консолидираниот
биланс на успех, и во капиталот на консолидираниот извештај за финансисктата
состојба, одделно од акционерскиот капитал на матичната компанија.
Консолидираната годишна сметка вклучува: Консолидиран Извештај на финансиската
состојба изготвен со состојба на 31.12.2013 година, Консолидиран Извештај за
сеопфатна добивка за годината која завршува на 31.12.2013 и овие Објаснувачки
белешки.
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3.

ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

3.1. Вложувања во подружници
Подружници се сите ентитети во кои Групацијата има моќ да владее со финансиските и
оперативните политики, главно пропратена со сопственост на повеќе од една половина
од гласачките права. Постоењето и ефектот од потенцијалните гласачки права кои што
во моментот се на располагање или пак можат да се конвертираат се земаат во предвид
при утврдување дали Групацијата има контрола над ентитетот. Набавната вредност на
стекнатиот ентитет се утврдува според објективната вредност на дадените средства,
издадените капитални инструменти и обврските настанати или претпоставени на
датумот на
размената, зголемена за трошоците кои директно може да се припишат на
стекнувањето. Во одделните финансиски извештаи на Друштвото, вложувања во
подружницата се прикажани по набавна вредност намалена за оштетување на
вредноста. Алоцираните ефекти кои ја надминуваат акумулираната добивка на
подружницата се сметаат како поврат на вложувањето и се признаваат како намалување
на набавната вредност на вложувањето.
3.2. Преведување на странски валути
Групацијата и Друштвото ги подготвува финансиските извештаи во македонски денари,
кои се функционална и презентациска валута на Групацијата и Друштвото за локални
законски потреби. Секој ентитет во Групацијата определува сопствена функционална
валута и елементите на финансиските извештаи за секој ентитет се мерат користејќи ја
таа валута.
Трансакциите во странски валути иницијално се евидентираат во функционална валута
по курсот кој е важечки на денот на трансакцијата. Монетарните и немонетарните
средства и обврски деноминирани во странски валути се сведени во функционалната
валута по курс кој е важечки на датумот на известување. Сите разлики се пренесени во
билансот на успех.
Функционалната валута на домашните операции, РУДМАК ДООЕЛ експорт - импорт
Скопје е МКД. Функционалнита валута на странските операции, Cement Plus for
Building Materials - Косово како и за Тројан Цем - Бугарија е евро. На секој датум на
известување, средствата и обврските на оваа подружница се сведени преку конверзија
на евра во валутата на презентирање на Цементарница “Усје” АД (македонски денар) по
курс кој важи на датумот на известување (2013: МКД 61,5113 за 1 ЕУР; 2012: МКД
61,5000 за 1 ЕУР), а неговиот биланс на успех е сведен по пондериран просечен
годишен курс (2013: МКД 61,5647 за 1 ЕУР; 2012: МКД 61,5214 за 1 ЕУР). Курсните
разлики кои произлегуваат од ова сведување се пренесени директно во останата
сеопфатна добивка. При продажба на странскиот ентитет кумулативот од овие разлики
признати во останата сеопфатна добивка кој се однесува на соодветниот странски
ентитет се признава во билансот на успех.
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3.3. Недвижности, постројки и опрема
Недвижности, постројки и опрема, се евидентираат како што следи:




За средствата набавени до 31 декември 1998 година, ревалоризацијата направена во
согласност со претходните ОПСП, на датумот на прифаќање на МСФИ од страна на
Друштвото (1 јануари 2004 година) е прифатена како претпоставен трошок бидејќи
ревалоризацијата беше приближно еднаква на трошокот за амортизација според МСФР
корегиран за порастот на индексот на цени на индустриските производители.
Средствата набавени по 31 декември 1998 година се евидентираат по набавна вредност
намалени за акумулираната амортизација и последователните акумулирани загуби
поради оштетување.
Набавките се евидентираат по набавна вредност. Набавната вредност претставува
набавна цена од добавувачот заедно со сите трошоци настанати при ставање во
употреба на новата недвижност, постројка и опрема.
Ставките на недвижности, постројки и опрема кои се отпишуваат или оттуѓуваат се
елиминираат од извештајот за финансиска состојба, заедно со соодветната акумулирана
амортизација. Добивките или загубите од отуѓувањето се определуваат со споредување
на приходот со сметководствената вредност. Тие се вклучуваат во добивката или
загубата.
Амортизацијата на недвижностите, постројките и опремата е утврдена за да се отпише
набавната вредност или проценетата вредност на недвижностите, постројките и
опремата врз основа на право-пропорционална метода во текот на проценетиот корисен
век на употреба на средствата. Основните амортизациони стапки се следните:
Згради
Опрема

2,5 -10%
5 - 25%

Земјата се евидентира во извештајот за финансиска состојба по набавната вредност
намалена за исправките поради оштетување и не се амортизира, бидејќи се
претпоставува дека има неограничен век на траење, освен за рудниците кои се
амортизираат врз основа на исцрпеноста. Исцрпеноста се евидентира како процес на
материјално извлекување, а се користи методот на единица на производство.
Методите на амортизација, корисниот век на употреба и резидуалната вредност на
средствата се преоценуваат на секој датум на известување
3.4. Вложувања во недвижности
Вложувањата во недвижности, главно се состои од земјиште, производни објекти со
деловни канцеларии и градежен објект - ресторан и кафекуварница кои се чуваат за
долгорочно изнајмување и не се користат од страна на Групацијата. Вложувањата во
недвижности се водат по објективна вредност, односно пазарна, која ги одразува
пазарните услови на денот на известување. Добивките или загубите кои произлегуваат
од промените во објективната вредност на вложувањата во недвижности се признаваат
во билансот на успех во периодот во кој истите настануваат, вклучувајќи ги и
соодветните даночни ефекти. Објективната вредност се одредува на основа на проценка
спроведена од независни проценители кои го користат методот на приходи и моделот на
пазарни услови како основни модели на проценки кои се општо прифатени во
Европската пракса.
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Вложувањата во недвижности се депризнаваат кога ќе бидат оттуѓени или кога тие
трајно ќе бидат повлечени од употреба, а идна економска корист не се очекува од
нивната продажба. Разликата помеѓу нето приливите од продажба и сметководствената
вредност на средството се признава во билансот на успех во периодот кога средството е
депризнаено.
Преносот во или од вложувања во недвижности се прави кога има промена во
употребата на средството. За пренос од вложување во недвижност во средство кое се
користи од страна на Групацијата, набавната вредност во последователната евиденција
на средството е објективната вредност на тоа средство на датумот кога е направен
преносот.
Доколку средство кое се користи од страна на Групацијата се пренесе во вложувања во
недвижности, вредноста на тоа средство се утврдува во согласност со политиката за
недвижности, постројки и опрема до датумот кога е направен преносот. Секоја разлика
на датумот помеѓу сметководствената вредност на недвижностите во согласност со
МСС 16 и нивната објективна вредност, се третира на ист начин како и
ревалоризацијата во согласност со МСС 16.
3.5. Средства за истражување и вреднување
Издатоците за истражување и вреднување (географски врзано за концесијата, дозволата
или одобрената рударска лиценца) се капитализираат и се признаваат како средство
доколку е одлучено од страна на раководството дека рударските активности економски
се оправдани и може да се развијат за комерцијално производство. На крајот на
периодот на известување, овие трошоци ги вклучуваат трошоците за стекнување на
концесии за детални геолошки истражувања. Сите други издатоци за истражување и
вреднување се признаваат како трошок во билансот на успех во моментот на нивното
настанување.
Административните и општи трошоци поврзани со истражувањата и вреднувањата се
признаваат како трошоци во билансот на успех во моментот на нивното настанување.
3.6. Побарувања и обврски - Финансиски инструменти
Сите финансиски инструменти иницијално се признаваат според трансакциската
вредност вклучувајќи ги директните зависни трошоци на трансакција.
При иницијалното признавање, Групацијата ја одредува класификацијата на
финансиското средст-во. Класификацијата зависи од целта за која е набавено
финансиското средство.
3.6.1. Побарувања
Побарувања од купувачите се вреднуваат по фактурна вредност намалена за исправката
поради намалување на вредноста на овие побарувања. Исправката на вредноста на
спорни и сомнителни побарувањата од купувачите се утврдува кога постои објективен
доказ дека Групацијата нема да може да ги наплати сите побарувања согласно
претходно договорените услови на побарувањата. Значајните финансиски потешкотии
на должникот, веројатноста дека должникот ќе влезе во стечајна постапка или ќе
спроведе финансиска реорганизација, и потешкотиите при извршувањето на плаќањата
се сметаат за индикатори дека побарувањата од купувачите се застарени.
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Износот на исправката на вредноста е разликата меѓу сметководствената вредност и
надоместувачката вредност, која е сегашна вредност на очекуваниот паричен тек,
дисконтиран по пазарна каматна стапка која се користи за позајмици под слични
услови. Кога побарувањето не може да се наплати, се врши исправка на вредноста на
тоа побарување. Последователните наплати на износите претходно отпишани се
признаваат како приход наспроти “трошоци за продажба и маркетинг” во добивката или
загубата.
3.6.2. Обврски
Обврски спрема добавувачи претставуваат обврска да се плати за набавки на стоки или
услуги кои биле набавени или обезбедени во редовниот тек на работењето од страна на
добавувачите. Истите се класифицираат како тековни обврски доколку доспеаноста за
плаќање е во рамките на една година или помалку (или доколку нормалниот оперативен
циклус на работењето е подолг од една година). Доколку е спротивно, тие се
класифицираат како нетековни обврски.
Обврски спрема добавувачи почетно се вреднуваат по објективна вредност, додека
последователно, се вреднуваат според амортизирачката вредност со примена на методот
на ефективна каматна стапка.
Обврските спрема поврзаните друштва, обврските по заеми, обврските спрема
кредитните институции, обврските за аванси, обврските спрема добавувачите и
останатите долгорочни обврски се искажуваат по номинална вредност, зголемена за
достасаните камати според склучениот договор. Долгорочните резервирања се
искажуваат како долгорочни обврски за гаранции и отпремнини.
3.7. Залихи
Залихите се вреднуваат според пониската вредност од набавната и нето реализационата
вредност. Набавната вредност се утврдува според методот на просечни цени. Цената на
чинење на готовите производи и производството во тек вклучува суровини, директна
работна сила, останати директни трошоци и поврзани производствени режиски
трошоци, исклучувајќи ги продажните и административните трошоци. Нето
реализационата вредност е проценетата продажна цена во редовниот тек на работењето,
намалена за применливите варијабилни продажни трошоци.
Ситниот инвентар се отпишува 100% при ставање во употреба.
3.8. Пари и парични средства
Парите и паричните средства вклучуваат готовина во благајна, парични средства во банки
и депозити со рок на доспевање до три месеци или помалку.
3.9.

Акционерски капитал
Обични акции се класифицирани во капитал.
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3.10. Даноци
Тековен данок
Трошокот за данокот на добивка се состои од тековен данок на непризнаени расходи и
данок на исплатена дивиденда и друга распределба на добивката. Даночната стапка за
2013 и 2012 година изнесува 10%.
Данок на непризнаени расходи
Пресметката и плаќањето на данокот од добивка е во согласност со Законот за данок на
добивка кој го подразбира моделот на оданочување на даночно непризнаените трошоци
со корекција за износот на даночниот кредит и даночните ослободувања. Плаќањето на
месечната обврска е аконтативно и тоа само на непризнаените расходи.
Данок на исплата на дивиденда и друга распределба н адобивката
Износот којшто се распределува во вид на дивиденда и други распределби од добивката
било да е во паричен или непаричен облик се оданочува во моментот на нивната
исплата.
Данок на додадена вредност
Приходите, трошоците и средствата се признаваат намалени за износот на данокот на
додадена вредност, освен:

Кога данокот на додадена вредност на набавка на средства или услуги не е
надоместлив од даночната власт, во кој случај данокот на додадена вредност се
признава како дел од трошоците за стекнување на средство или како дел од трошокот
каде што е соодветно; и

Побарувања и обврски кои се искажани со вклучен износ на данок на додадена
вредност.
Нето износот на данокот на додадена вредност кој се надоместува од, или се плаќа на
даночните власти се вклучува како дел од побарувањата или обврските во извештајот на
финансиска состојба.
3.11. Бенефиции на вработените
Пензии
Групацијата, во нормалниот тек на работењето, врши уплата на придонесите на
вработените за пензии, здравство, вработување и персонален данок на доход кои се
пресметани со примена на законските стапки кои се важечки во земјата во текот на
годината на бруто платите. Групацијата ги врши овие уплати во владините здравствени
и пензиски фондови. Трошокот за овие уплати се прикажува во билансот на успех во
истиот период во кој е прикажан и поврзаниот трошок за платите.
Групацијата не работи според било каква друга пензиска шема или план за надоместоци
од пензионирање и поради тоа нема никакви дополнителни обврски по овие основи.
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Надоместоци за престанок на работен однос и надоместоци од пензии
Надоместоците за престанок на работен однос на вработениот ќе престане пред
нормалниот рок за пензионирање или кога вработениот ќе прифати доброволно да замине
во замена за овој надоместок. Друштвото признава надоместок за престанок на работен
однос во случај кога има одлука за престанок на работниот однос на одредени
вработени без можност за повлекување на одлуката или кога постои доброволно
пријавување од вработените за престанок на нивниот работен однос.
Според потпишаниот колективен договор, Групацијата е обврзана да исплати отпремнини
во износ кој е еднаков на шест просечни републички плати и помеѓу една и три просечни
републички плати да бидат исплатени како јубилејни награди. Бројот на просечните
републички плати за јубилејните награди одговара на вкупниот број на години на служба
од страна на вработените како што е презентирано во табелата подолу:
Вкупно број на години служба
10
20
30
35 (жени)
40 (мажи)

Број на плати
1
3
3
3
3

Дефинираните користи се пресметуваат годишно од страна на независни актуари со
примена на кредитната метода за проектирана единица. Сегашната вредност на
обврската за дефинирани користи се одредува со дисконтирање на претпоставените
идни парични одливи со употреба на дисконтна стапка на Народна Банка на Република
Македонија во отсуство на пазар на висококвалитени корпоративни обврзници или
државни обврзници кои се деноминирани во валута во која бенефициите ќе бидат
исплатени, и кои имаат услови за доспевање приближни на условите на поврзани
обврски за пензионирање.
Надоместоци за стипендии на деца на вработени
Почнувајќи од 31 декември 2009 годна, во актуарската пресметка е вклучена и
пресметката на надоместоците за стипендии кои ги обезбедува Групацијата на децата на
вработените кои се на редовни додипломски и последипломски студии, како и на децата
на починатите вработени додека се средношколци.
Дополнителни користи при пензионирање
Почнувајќи од 31 декември 2013 година, актуарската пресметка за дефинирани користи
беше дополнета со пресметка на сегашната вредност на идните користи за ново
воведената долгорочна корист за одредена категорија на вработени - дополнителни
користи при пензионирање. Пресметката е направена врз основа на просечни параметри
на споменатата популација и вкупно очекуваниот износ за исплата, доставен од страна
на Групацијата.
Актуарските добивки и загуби кои произлегуваат како резултат на искусни проценки и
промени во актуарските претпоставки се признаваат како приходи или трошоци во
периодот кога истите настанале.
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3.12. Резервации
Резервирањата се признаваат и пресметуваат: кога Групацијата има сегашна законска или
договорена обврска како резултат на минати настани, и кога е веројатно дека ќе биде
потребен одлив на средства за да се подмири обврската; и кога може да биде направена
реална проценка на износот. Резервациите на Друштвото се состојат од резервации за
отпремнини,јубилејнинагради, стипендии и ревитализација на рудниците. Резервациите
не се признаваат за идни оперативни загуби.
Онаму каде што постојат голем број на слични обврски, веројатноста дека ќе биде
потребен одлив на средства за да се подмират обврските, се одредува со земање во
предвид на класата на обврските како една целина. Резервации се признаваат дури и
кога веројатноста дека одлив на средства ќе биде потребно е многу мала, а се однесува
на било која ставка вклучена во истата класа на обврски.
Резервациите се вреднуваат по сегашната вредност на очекуваните издатоци кои се
потребни да настанат со цел да се подмири обврската со употреба на pre-tax стапка која
ги отсликува тековно пазарните проценки на временската вредност на парите и
поврзаните специфични ризици на дадените обврски. Зголемувањето на резервациите
како резултат на временските растојанија се признаваат како трошоци по камати.
3.13. Признавање на приходите
Приходите се признаваат до степенот до кој е веројатно дека Групацијата ќе има прилив
на идни економски користи и тие користи можат веродостојно да се измерат. Приходот
се вреднува според објективната вредност на примениот надомест или побарувањето за
продадени добра и услуги намален за одобрените дисконти, рабати и данокот на додадена
вредност. Следниве специфични критериуми исто така треба да бидат задоволени пред
приходот да биде признат:
Продажба на стоки
Приходите се признаваат кога значајниот ризик од доделување на сопственоста на
стоките ќе се пренесе на купувачот.
Давање на услуги
Надоместоци од обезбедени услуги се признаваат за периодот во кој услугите се дадени и
прифатени од купувачот.
Приходи од камати
Каматите по депозити се пресметуваат по истекување на орочувањето на истите.
Приходи од закупнина
Приходи од закупнина се однесуваат на приходите остварени од оперативен наем од
вложувањата во недвижности и се признаваат на праволиниска основа во текот на целиот
период на наемот.
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3.14. Наеми
Наемите со кои значаен дел од ризикот и наградите од сопственоста се задржани од
страна на наемодавачот се класифицира како оперативен наем. Плаќањата направени по
основ на оперативниот наем (нето од било какви поттикнувања од страна на
наемодавателот) се признаваат во билансот на успех на праволиниска основа во текот
на периодот на наемот.
3.15. Распределба на дивиденди
Распределбата на дивидендите на акционерите на Групацијата се признава како обврска
во финансиските извештаи во периодот во кој се одобрени дивидендите од страна на
акционерите на Групацијата.
3.16. Последователни настани
Настаните после датумот на билансот на состојба, кои обезбедуваат евиденција за
состојбата која постои на датумот на билансот на состојба, се третираат како
корективни настани во овие финансиски извештаи. Оние кои се индикативни на
состојбата која произлегува после датумот на билансот на состојба имаат третман на не
корективни настани.
4. КОРИСТЕНИ ПРОЦЕНКИ
Групацијата прави проценки и претпоставки за во иднина. Резултирачките
сметководствени проценки, по дефиниција многу ретко се идентични со актуелните
резултати. Проценките и претпоставките кои влијаат значително на предизвикување
материјални корекции до сегашните вредности на средствата и обврските во рамките на
идната финасиска година се презентирани подолу.
Резервација за ревитализација на рудниците
Друштвата што вршат експлоатација на минерални суровини од рудниците потребно е
истите на крајот од нивниот век на експлоатација да ги вратат во првобитна состојба,
односно во онаква какви што биле на почетокот пред да бидат експлоатирани, што е во
согласност со законската регулатива односно со Законот за екологија применлив во
земјата во која друштвата работат (да се врати земјиштето во провобитна состојба после
три години откако ќе се затвори рудникот и откако ќе заврши неговата експлоатација), и
тоа до ниво кое е во законските рамки и до ниво кое е во согласност со политиката и
праксата која се води за заштита на животната средина.
Резервацијата за ревитализација на рудниците ја одразува сегашната вредност на
очекуваните идни трошоци за рекултивизација кои се очекува да настанат за оние
делови од рудниците кои биле експлоатирани со датумот на известување. Резервацијата
претставува сегашна вредност на очекувани идни одливи на пари кои се очекува дека ќе
настанат за ревитализација на рудниците. Ова вклучува и одредување на вредноста на
основа на проектот за ревитализација, дисконтните стапки и очекувани инфлациски
стапки. Резервациите се преоценуваат на секој известувачки датум и се корегира со цел
да ја одрази сегашната вредност на идните трошоци потребни за да се исполни
обврската.
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Сегашната вредност на очекуваните трошоци за реставрирање (тоа е оригиналната
проценка како и промените во сметководствените проценки) се признава во извештајот
за сеофатна добивка освен ако не се поврзани со основните средства кои се наоѓаат и се
поврзани со рудниците, при нивното првично признавање во кој случај, трошоците се
капитализираат и амортизираат во текот на нивниот век на употреба.
Секоја промена во нето сегашната вредност на исправката за ревитализација на
рудниците во текот на временското растојание се признава како финасиски трошоци во
извештајот за сеопфатна добивка.
Бенефиции на вработените
Сегашната вредност на обврската за пензионирање зависи од голем број на фактори кои
се одредуваат на годишна основа со употреба на голем број на претпоставки.
Употребените претпоставки во одредувањето на нето ефектот (трошок или приход) за
пензионирање вклучува дисконтни стапки. Било какви промени во овие претпоставки ќе
се одразат на сегашната вредност на обврската за пензионирање и другите бенефици за
вработените.
Групацијата користи претпоставена годишна дисконтна стапка. Тоа е каматна стапка
која би требало да се употребува со цел да ја одрази сегашната вредност на
претпоставените идни парични одливи кои се очекува да настанат со цел да се подмират
обврските за дефинираните користи. Во одредувањето на соодветна дисконтна стапка,
Групацијата ја употребува дисконтна стапка на Народна Банка на Република
Македонија во отсуство на пазар на висококвалитени корпоративни обврзници или
државни обврзници кои се деноминирани во валута во која бенефициите ќе бидат
исплатени, и кои имаат услови за доспевање приближни на условите на поврзани
обврски за пензионирање.
Останатите клучни претпоставки за пресметка на обврската за пенсионирање во еден
дел се засниваат на тековните пазарни услови
Објективна вредност
Номиналната вредност намалена за проценетите загуби поради оштетување на средствата
и обврските со рок на доспевање помалку од една година е приближна на нивната
објективна вредност.
5. ПРОМЕНА НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ И КОРЕКЦИИ НА ГРЕШКИ
Сметководствените политики на Групацијата се применуваат од период до период на
конзистентна основа. Сметководствените политики се менуваат доколку тоа е условено
со измена или донесување на нови МСФИ.
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6. УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИК
Основните финансиски обврски на Групацијата ги сочинуваат обврски спрема
добавувачите и останати обврски. Групацијата располага со разновидни финансиски
средства како што се: побарувања од купувачите, пари и парични средства и
краткорочни заеми и депозити кои произлегуваат директно од работењето на
Друштвото.
Групацијата во своето работење се изложени на повеќе финансиски ризици. Главните
ризици се: ризик на ликвидност, девизен ризик и кредитен ризик. Управувањето со
секој од овие ризици се одвива во согласност со политиките одобрени од Одборот на
директори кој воедно е и одговорен за ревидирање на истите.
a) Kamaten rizik
Приходите и оперативните парични текови на Групацијата се во голема мера независни
од промената на пазарните каматните стапки.
b) Devizen rizik
Изложеноста на Групацијата на девизен ризик е минимална со оглед на факот дека
најголемиот дел од договорите поврзани со меѓународните трансакции (продажбите и
набавките) се номинирани во ЕУРО, чијшто курс беше стабилен во текот на целата 2013
година.
v) Rizik na likvidnost
Управувањето со ризикот на ликвидност подразбира располагање со доволни количества
на готовина, како и можност за финансирање преку користење на договорни кредитни
аранжмани. Групацијата својата ликвидност ја управува на дневна основа. Во функција
на заштита од неликвидност, друштвото држи значен износ на парични средства како
паричен депозит. Групацијата држи одредена резерва на средства и на својата
трансакциска сметка. Ризикот од неликвидност на друштвото е низок. Групацијата има
неплатени тековни обврски само за оние чија валута за наплата не е достасана.
g) Krediten rizik
Групацијата немаат значајна концентрација на кредитен ризик. Групацијата имаат
воспоставено таква политика која што предвидува продажба на своите производи на
клиенти со соодветна кредитна историја. Исто така, Групацијата има воспоставено таква
политика која предвидува лимитирање на износот на кредитна изложеност на
поединечните клиенти. Посебно, за да се намали овој ризик Групацијата бара
обезбедувања како што се: банкарски гаранции и депозити.
Во врска со кредитниот ризик којшто произлегува од другите финансиски средства на
Групацијата, кои се состојат од пари и парични средства, финансиски вложувања
расположиви за продажба и останати финансиски средства (нетековни), максималната
изложеност на Групацијата на кредитен ризик поради неплаќање на договорната страна е
еднаква на сметководствената вредност на овие инструменти.
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7.

НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА
Патенти и
лиценци

Набавна вредност
Салдо на 1 Јануари 2013
Зголемување
Намалување
Салдо на 31 Декември 2013
Исправка на вредноста
Салдо на 1 Јануари 2013
Амортизација
Намалување
Салдо на 31 Декември 2013)
Нето сметководствена вредност на 31 Декември 2013)
Нето сметководствена вредност на 1 Јануари 2013
Набавна вредност
Салдо на 1 Јануари 2012
Зголемување
Намалување
Салдо на 31 Декември 2012
Исправка на вредноста
Салдо на 1 Јануари 2012
Амортизација
Намалување
Салдо на 31 Декември 2012
Нето сметководствена вредност на 31 Декември 2012
Нето сметководствена вредност на 1 Јануари 2012

Гудвил

Останати
средства

Софтвер

Средства
во
подготовка

Вкупно

42.508.662
467.667
42.976.329

4.033.894
4.033.894

-

-

- 46.542.556
467.667
- 47.010.223

21.421.300
619.850
22.041.150

-

-

-

- 21.421.300
619.850
- 22.041.150

20.935.179

4.033.894

-

-

- 24.969.073

21.087.362

4.033.894

-

-

- 25.121.256

40.685.257
5.478.405
(3.655.000)
42.508.662

4.033.894
4.033.894

-

-

- 40.685.257
- 5.478.405
- (3.655.000)
- 46.542.556

17.338.100
7.438.200
(3.355.000)
21.421.300

-

-

-

- 17.338.100
- 7.438.200
- (3.355.000)
- 21.421.300

21.087.362

4.033.894

-

-

- 25.121.256

23.347.157

4.033.894

-

-

- 27.381.051
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8.

МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА
Земјиште

Градежни
објекти

834.588.060
51.799.289
(2.657.400)
1.459
883.731.408

2.367.293.466 4.444.772.952 219.279.687 7.865.934.165
55.023.433
145.811.408 324.083.914
576.718.044
(93.413.439) (249.215.290) (345.286.129)
13.210
8.270
22.939
2.422.330.109 4.497.179.191 294.148.311 8.097.389.019

Опрема

Инвестици во
тек

ВКУПНО

Набавна вредност
Салдо на 1 Јануари 2013
Зголемување
Намалување
Курсни разлики
Салдо на 31 Декември 2013
Исправка на вредноста
Салдо на 1 Јануари 2013
Амортизација
Намалување
Курсни разлики
Салдо на 31 Декември 2013
Нето сметководствена вредност на
31 Декември 2013
Нето сметководствена вредност на
1 Јануари 2013
Набавна вредност
Салдо на 1 Јануари 2012
Зголемување
Намалување
Курсни разлики
Салдо на 31 Декември 2012
Исправка на вредноста
Салдо на 1 Јануари 2012
Амортизација
Намалување
Курсни разлики
Салдо на 31 Декември 2012
Нето сметководствена вредност на 31 Декември 2012

57.856.681
8.060.422
65.917.103
817.814.305
776.731.379

802.950.582
31.638.937
(1.459)

2.005.033.189 3.552.400.962
24.922.849
196.959.794
(90.632.075)
(4.226)
1.984
2.029.951.812 3.658.730.665

- 5.615.290.832
229.943.065
(90.632.075)
2.242
- 5.754.599.580

392.378.297

838.448.526

294.148.311 2.342.789.439

362.260.277

892.371.990

219.279.687 2.250.643.333

2.339.467.550 4.531.836.978 171.610.674 7.845.865.784
30.744.544
121.929.672 249.334.535
433.647.688
(2.911.192) (208.989.516)
(211.900.708)
(7.436)
(4.182)
(13.077)

834.588.060

2.367.293.466 4.444.772.952

219.279.687 7.865.934.165

47.129.716
10.726.965
57.856.681

1.981.167.970 3.541.893.613
24.511.739
218.454.309
(643.660) (207.942.033)
(2.860)
(4.927)
2.005.033.189 3.552.400.962

- 5.570.191.299
253.693.013
(208.585.693)
(7.787)
- 5.615.290.832

776.731.379

362.260.277

892.371.990

Нето сметководствена вредност на 1 Јануари 2012
755.820.866

358.299.580

989.943.365 171.610.674
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219.279.687 2.250.643.333
2.275.674.485

9.

БИОЛОШКИ СРЕДСТВА

2013
Состојба на 1 Јануари 2013
Зголемување како резултат на
набавки
Намалување како резултат на
продажби
Ожнеани земјоделски производи
пренесени во залихи
Промена на вредноста на
биолошките средства
Трошоци на амортизација на
биолошките средства
Состојба на 31 Декември 2013
Нетековни средства
Тековни средства
Вкупно биолошки средства 2013
2012
Состојба на 1 Јануари 2012
Зголемување како резултат на
набавки
Намалување како резултат на
продажби
Ожнеани земјоделски производи
пренесени во залихи
Промена на вредноста на
биолошките средства
Трошоци на амортизација на
биолошките средства
Состојба на 31 Декември 2012
Нетековни средства
Тековни средства
Вкупно биолошки средства 2012

Недовршени
ПовеќеСредства
Основно Обртно
земјоделски
годишни
во
стадо
стадо
производи
насади подготовка
-

ВКУПНО
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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10. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА
Тековна година

Претходна година

Вложувања во конвертибилни обврзници

-

-

Вкупно:

-

-

Број на конвертибилни обврзници:
Права кои ги носат конвертибилните обврзници:

11. ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИ

Побарувања од купувачи во земјата
Побарувања од купувачи во странство
Застарени, сомнителни и спорни побарувања
Вредносно усогласување на побарувања
Вкупно:

Тековна година
194.358.780
113.370.190
881.627
(881.627)
307.728.970

Претходна година
116.439.415
175.646.855
881.627
(881.627)
292.086.270

Тековна година
355.660.641
29.433
2.194.967.820
2.550.657.894

Претходна година
297.127.125
19.065
1.260.821.815
1.557.968.005

12. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА

Парични средства на денарски сметки
Парични средства во денарска благајна
Девизна сметка
Девизна благајна
Вкупно:
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13. ОСНОВНА ГЛАВНИНА
Родови на акции

Во сопственост на

2013

01.01.2013
Физички лица

Обични акции

Состојба

Правни лица

90.263.305

5,16

1.657.466.444

94,84

Откупени сопствени
акции

Приоритетни акции ФПИО
Вкупно

Правни лица

Вкупно

-

-

90.263.305

5,16

1.657.466.444 94,84

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100

-

-

1.747.729.749

100

31.12.2012

%

%
5,16

1.657.466.444

94,84

Приоритетни акции ФПИО

-

%

-

90.263.305

Откупени сопствени
акции

-

31.12.2013

-

01.01.2012
Физички лица

зголем. намал.

1.747.729.749

2012

Обични акции

%

зголем. намал.
-

-

-

90.263.305

5,16

1.657.466.444 94,84

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100

-

-

1.747.729.749

1.747.729.749

100

14. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ
Обврски со рок на достасување над 5 години:
Вид на обврска:

Тековна година

Претходна година

Вид на обезбедување:

Обврски спрема поврзани друштва

-

-

Обврски кон добавувачи

-

-

Обврски спрема поврзани друштва по основ на заеми

-

-

Обврски по основ на кредити

-

-

Обврски по основ на заеми

-

-

Останати долгорочни обврски:

-

-

Вкупно:

-

-
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15. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ СПРЕМА ДОБАВУВАЧИ

Тековна година
Добавувачи во земјата
Добавувачи во странство
Добавувачи за нефактурирани стоки
Вкупно:

Претходна година

171.126.080
51.995.825
10.648.648
233.770.556

169.014.549
117.788.513
5.610.435
292.413.497

16. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ ПО ЗАЕМИ И КРЕДИТИ

Тековна година
Краткорочни обврски по заеми и кредити спрема
поврзани друштва
Краткорочни кредити во земјата
Краткорочни кредити во странство
Вкупно:

Претходна година
-

-

17. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА
Тековна година

Претходна година

Приходи од продажба во земјата
Приходи од продажба во странство

3.406.106.593
557.723.809

3.416.746.410
743.881.607

Вкупно:

3.963.830.402

4.160.628.017
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